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แบบทดสอบก่อนเรียน 
การอ่านตีความ 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมาย () 
   ลงในกระดาษค าตอบ (๑๐ คะแนน)  
 

๑. การอ่านตีความ หมายถึงขอ้ใด 
ก. การอ่านถูกตอ้งโดยถือความหมายเป็นส าคญัเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมาย 

                 และเน้ือหานั้น ๆ 
ข. การท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนออยา่งครบถว้น โดยยดึความหมาย 

                เป็นส าคญั 
ค. การอ่านอยา่งเป็นระบบเพื่อเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอ โดยยงั 

                รักษาเน้ือหาและความส าคญัของเร่ืองเดิมไว ้
ง. การอ่านท่ีผูอ่้านจะตอ้งใชส้ติปัญญา ท าความเขา้ใจอยา่งถ่ีถว้น และพิจารณา      
    อยา่งลึกซ้ึงในขอ้ความท่ีอ่านเพื่อเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอ 
 

๒. การอ่านตีความมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการอ่านอยา่งไร 
ก. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญัรวมถึง เจตนาในการส่ือสาร  
ข. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญั ความรู้สึก เจตนาในการส่ือสาร 
ค. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญั สารแฝง หรือ อารมณ์ความรู้สึก 
ง. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญั สารแฝง อารมณ์ความรู้สึก และเจตนาในการ 

                ส่ือสาร 
 

๓. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของการอ่านตีความ  
 ก. ความหมายแฝง 
 ข. เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ค. การคน้หาความจริงหรือความส าคญั 
 ง. น ้าเสียงหรือหางเสียงของผูเ้ขียน 

๖ 
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๔. “วนัน้ีคล่ืนลมแรง  เรือเลก็หา้มออกจากฝ่ัง”  ขอ้ความน้ี ตีความไดต้รงกบัขอ้ใด 
 ก. วนัน้ีมีพาย ุ    

ข. วนัน้ีเดก็ ๆ หา้มลงเล่นน ้า 
 ค. วนัน้ีพายแุรง หา้มน าเรือออกจากฝ่ัง 

ง. วนัน้ีเหตุการณ์ไม่ดี ผูน้อ้ยควรอยูใ่นความสงบ 
 

๕. กลวธีิการอ่านตีความมีก่ีขั้นตอน  อะไรบา้ง 
  ก. ๒ ขั้นตอน พิจารณาแยกแยะและตีความ 
   ข. ๒ ขั้นตอน ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์และแสดงความคิดเสริม 

ค. ๓ ขั้นตอน วเิคราะห์และพิจารณารายละเอียดตีความและแสดงความคิดเสริม 
ง. ๓ ขั้นตอน ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑตี์ความและพิจารณาแยกแยะ 

 

๖. ขอ้ใดเป็นการอ่านตีความท่ีถูกตอ้ง 
ก. การอ่านอยา่งถูกตอ้ง 
ข. การอ่านเอาความหมายของค า 
ค.  การท าความเขา้ใจเร่ือง 
ง.  การอ่านอยา่งเป็นระบบ 
 

๗. ค าวา่ “นิยาย” ตีความไดว้า่อยา่งไร  
ก. เช่ือถือไม่ได ้

 ข. เร่ืองคลายเครียด 
 ค. เร่ืองโกหก หลอกลวง 
 ง. เร่ืองท่ีแต่งข้ึน สร้างข้ึน จากชีวติจริง 

 

๘. ขอ้ใดไม่จ าเป็นตอ้งตีความ 
 ก. รูปภาพ สัญลกัษณ์ 
 ข. ค  าท่ีมีความหมายโดยนยั 
 ค. ค  าท่ีมีความหมายโดยอรรถ 
 ง. น ้าเสียง อากปักิริยา ท่าทาง สีหนา้ แววตา 
 

๗ 
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๙. สาเหตุท่ีท าใหค้นเราตอ้งมีการตีความในเร่ืองเดียวกนั มาจากเร่ืองใด 
 ก. ความรู้แตกต่างกนั 
 ข. ความคิดแตกต่างกนั 
 ค. ประสบการณ์แตกต่างกนั 
 ง. ความรู้และประสบการณ์แตกต่างกนั 
 

๑๐. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่จ าเป็นตอ้งตีความ 
 ก. โลกน้ีมิอยูด่ว้ย มณี เดียวนา 
 ข. กากเ็จา้ของครอง ชีพดว้ย 
 ค. ขอมอบดอกไมใ้หด้ว้ยใจรัก 
 ง. ภพน้ีมีใชห้ลา้ หงส์ทอง เดียว เลย 
 

๑๑. สัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กบัความหมาย 
ก. เต่า – คนอืดอาด   
ข. สิงโต – ผูมี้อ  านาจ   
ค.นกขมิ้น – คนเร่ร่อน   
ง. ปลาไหล – ผูมี้ความมัน่คง ซ้ือตรง 
 

๑๒. หอ้งของเขาสวยงามราวกบัวมิาน การตีความเหมือนกบัตวัเลือกขอ้ใด 
 ก. ชีวติตอ้งสู้ตั้งแต่อยูใ่นเปลไปสู้ป่าชา้ (นามนยั) 
 ข. บา้นริมดอย ทะเลหมอกอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือม (อุปมยั) 
 ค. เธอสวยอยา่งร้าย ใจดีเป็นบา้ น่ารักแทบคลัง่ (ปรพากย)์ 
 ง. เปรียบเธอเพชรงามน ้าหน่ึง หวานปานน ้าผึ้งเดือนหา้ (อุปมา) 
 

 

 

                                                                                         มอีกี ๓ ข้อ 
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 “กล่ินหอมของดอกไม้ ทวนลมข้ึนไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกล่ินจันทร์ กล่ิน
กฤษณา หรือกล่ินมาลิวลัย ์แต่กล่ินของคุณงามความดี ของคนย่อมหอมทวนลมข้ึน   
ไปได ้และยอ่มหอมฟุ้งไปทัว่ทิศ” 

๑๓. ตวัเลือกขอ้ใดตีความตรงกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 

ก. ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความสัมพนัธ์ 
ข. ความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีควรท า 
ค. ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความเขา้ใจชีวติเป็นพื้นฐาน  
ง. คุณความดีของคนนั้นหอมยิง่กวา่กล่ินดอกไม ้และกล่ินหอมใดๆ 

๑๔. ค  าทุกค าในขอ้ใดใชไ้ดท้ั้งความหมายตรงและความหมายเชิงอุปมา 
 ก. วางใจ เป่าป่ี แกเ้คลด็ 
 ข. ปิดตา เฝ้าไข ้เปล่ียนมือ 
 ค. ปืนเกลียว ปิดฉาก ถูกขา 
 ง. ป่ันหวั กินตะเกียบ ลงคอ 

๑๕. ส านวนในขอ้ใดเติมช่องวา่งของขอ้ความต่อไปน้ีไม่ได ้
      “ฉนัเตือนเธอแลว้วา่อยา่ไปทะเลาะกบัคนเลว ๆ อยา่งนั้น มีแต่ผลเสียเหมือนเธอ.... 
  ก. เอาไมซี้กไปงดัไมซุ้ง 
 ข. เอาทองไปถูกระเบ้ือง 
 ค. เอาเน้ือหมูไปปะเน้ือชา้ง 
 ง. เอาพิมเสนไปแลกกบัเกลือ 
 

 
 
 
 

๙ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การอ่านตคีวาม 

 

ความหมายของการอ่านตีความ 

 การอ่านตีความ (Interpretation) คือ การอ่านท่ีผูอ่้านจะตอ้งใชส้ติปัญญาตีความหมาย
ของค า ท าความเขา้ใจอย่างถ่ีถว้น และพิจารณาอย่างลึกซ้ึงในขอ้ความท่ีอ่านเพื่อเขา้ใจ
ความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนออยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุด และสามารถแสดงความคิดเห็น
สืบเน่ืองกบัเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งลึกซ้ึง มีเหตุผล 
 

ความส าคญัของการอ่านตีความ 
 การอ่านตีความเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาอยา่งลึกซ้ึง เป็นขั้นตอนส าคญัท่ี
น าไปสู่การประเมินค่างานเขียน ผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาไตร่ตรองทุกแง่มุมทั้งความหมาย
โดยตรง ความหมายแฝง ภูมิหลงัของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง น ้ าเสียงหรือหาง
เสียง (Tone) ของผูเ้ขียน ตลอดจนกลวิธีการเขียนต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนใช ้นอกจากนั้นผูอ่้านยงัได้
ขยายความคิดของตนสืบเน่ืองกบัเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
 

 ความรู้เร่ืองการอ่านตีความ 
 ความหมายของถ้อยค า 
 ค ามีความหมาย ๔ อยา่ง 

๑. ความหมายโอยอรรถ คือ ความหมายตรง ตรงตามเน้ือความของถอ้ยค าหรือ   
รูปศพัท ์เช่น 

- เขาเล้ียงหมูไวท่ี้บา้น  
หมู หมายถึง สัตวท่ี์เล้ียงไวเ้ป็นอาหาร 

๒. ความหมายโดยนัย คือ ความหมายท่ีซ่อนเร้นอยู่ในค า หรือถอ้ยค านั้นอีกชั้นหน่ึง 
เช่น  
- ไอเ้สือถอย  

เสือ คือ คนกลา้หาญ คนท่ีใจนกัเลง หรือโจร ไม่ใช่เสือจริง ๆ  

๑๑ ๑๑ 
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- ขอ้สอบภาษาไทยหมูมาก ๆ   
 หมู หมายถึง ง่าย  

๓. ความหมายโดยบริบท คือ ค  าท่ีมีความหมายข้ึนอยู่กบัขอ้ความ สถานการณ์ นั้น ๆ 
คือ ค  า ๆ เดียวมีไดห้ลายความหมาย เช่น 
- วนัน้ีจะโดดร่ม ไม่มีเวลาไปท าอยา่งอ่ืน  

โดดร่ม ในท่ีน้ี ถา้เป็นนกับินกเ็ขา้ใจไดว้า่ ไปท าภารกิจกระโดดร่ม 
ถา้เป็นนกัเรียนพดู กห็มายถึง การโดดเรียน หนีเรียน 

๔. ความหมายโดยสถานการณ์ ค  าเดียวกนั แต่สถานการณ์แตกต่างกนั ความหมายยอ่ม
แตกต่างกนั เช่น 
- ขอหอมหน่อย (สถานการณ์ : ในร้านอาหาร – หมายถึง ขอหวัหอมแดง) 
- ขอหอมหน่อย (สถานการณ์ : แม่พดูกบัลูกขณะส่งลูกเขา้ไปในโรงเรียน–    

                                             หมายถึง ขอหอมแกม้) 
๕. ความหมายของจิตประหวดั เป็นความหมายของค าท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของ

ผูฟั้ง วา่มีอาการผนัแปร เปล่ียนแปลงไปตามบุคคล หรือฐานะของบุคคล เช่น 
- เม่ือทุกคนไดย้นิเสียงระฆงั คนท่ีอยูฐ่านะต่างกนั กมี็ความรู้สึกต่างกนั เช่น  

นักเรียน เม่ือไดย้นิเสียงระฆงั กห็มายถึง ไดเ้วลาเขา้เรียน 
พระ เม่ือไดย้นิเสียงระฆงั กท็ราบไดว้า่เป็นเวลาท าวตัรเชา้ หรือ เยน็ 
นักมวย เม่ือไดย้นิเสียงระฆงักจ็ะรู้วา่ หมดยก หรือ เร่ิมยก เป็นตน้ 

ประเภทของการอ่านตีความ 
 แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี 

 ๑. การอ่านตีความ หรือ การอ่านวนิิจสาร 
  การอ่านตีความ หรือ การอ่านวนิิจสารเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจอยา่ง
ถ่ีถว้นและพิจารณาอยา่งลึกซ้ึงทั้งจุดประสงคข์องผูเ้ขียน ความหมายของค า ส านวน กลวิธี
การเขียน น ้ าเสียง ตลอดจนภูมิหลงัของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีเพื่อให้เขา้ใจ “สาร” ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนออย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุด 
นอกจากนั้นผูอ่้านควรจะสามารถแสดงความคิดเห็นสืบเน่ืองกบัเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างลึกซ้ึง    

๑๒ 
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มีเหตุผล และหากมีผูตี้ความเป็นอย่างอ่ืนโดยมีเหตุผลมากพอก็ควรเปิดใจกวา้ง พร้อมท่ีจะ
ยอมรับ โดยไม่ดึงดนัยดึมัน่ในความคิดของตน 

๒. การอ่านตีบท หรือ การอ่านออกเสียงอยา่งตีความ 
 การอ่านตีบท หรือการอ่านออกเสียงอย่างตีความ เป็นการอ่านออกเสียงโดยมีลีลา
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา อารมณ์ของขอ้ความท่ีอ่าน ผูตี้บทจะตอ้งพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ 
อยา่งแจ่มแจง้ เขา้ใจความหมายของเน้ือหาและน ้ าเสียงหรือพื้นเพอารมณ์ (Tone) ของเร่ือง
หรือขอ้ความท่ีอ่าน แลว้อ่านออกเสียงใหผู้ฟั้งฟังแลว้เขา้ใจความหมาย และไดอ้ารมณ์ตามท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการเสนอให้มากท่ีสุด นั้นคือ ผูอ่้านตีบทจะตอ้งอ่านตีความ และน าความรู้จาก
การอ่านตีความไปปฏิบติันัน่เอง 
 

 กลวธิีการอ่านตีความ 
 กลวิธีการอ่านตีความ คือ กระบวนการอ่านตีความตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด เร่ิมตั้งแต่
การวเิคราะห์และพิจารณารายละเอียด  การตีความและการแสดงความคิดเสริมกระบวนการ
อ่านเพื่อตีความมีดงัน้ี 
 ๑. วเิคราะหแ์ละพิจารณารายละเอียด 
 ผูอ่้านจะตอ้งวิเคราะห์ว่างานเขียนนั้น ๆ มีรูปแบบและองคป์ระกอบของวรรณกรรม
อยา่งไร แลว้พิจารณารายละเอียดไปตามองคป์ระกอบนั้นโดยน าความรู้ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหัวข้อความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านตีความมาใช้ คือ ความรู้เก่ียวกับรูปแบบของ
วรรณกรรม ความหมายของค า ส านวน  ภาพพจน์  สัญลักษณ์  น ้ าเสียง  ภูมิหลังของ
เหตุการณ์  ความรู้เก่ียวกบัผูเ้ขียน  จุดประสงคข์องผูเ้ขียน และความรู้อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาของเร่ืองนั้น ๆ 
 ๒. ตีความ 
 เม่ือวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดอยา่งรอบคอบทุกดา้นแลว้จึงน าขอ้มูล  ต่าง ๆ 
ท่ีไดจ้ากการพิจารณารายละเอียดนั้นมาประมวลเขา้ดว้ยกนั แลว้สรุปความว่าผูเ้ขียนส่งสาร
ใดมายงัผูอ่้าน 
  
 

๑๓ ๑๓ 
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๓. แสดงความคิดเสริม 
 การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิด ขณะท่ีอ่านตีความผูอ่้านยอ่มเกิดความคิดหรือ
ความรู้สึกบางประการอนัเก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาท่ีก าลงัอ่านตีความนั้น เม่ือผูอ่้านเขา้ใจสารท่ีผู ้
แต่งตั้งใจจะส่งมายงัผูอ่้านแลว้ ผูอ่้านก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตน
ประกอบไดด้ว้ย 
 
 

ตัวอย่างการอ่านตีความ 

 การอ่านตีความ ส านวน 
 ในการอ่านตีความ ผูอ่้านจะตอ้งตีความ หรือพิจารณาความหมายของค าว่ามี
ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย หมายความว่าอย่างไร ถ้ามีการใช้ส านวน 
ส านวนท่ีใชมี้ความหมายวา่อยา่งไร 
 ความหมายโดยตรงของค า  คือ ความหมายหลกั  หรือความหมายประจ าค  าเป็น
ความหมายตรงตวัของค านั้นๆ มีจุดประสงคใ์นการใชเ้พื่อส่ือความหมายตรงไปตรงมา 
เราสามารถหาความหมายโดยตรงน้ีไดจ้ากพจนานุกรม 
 ตวัอยา่งความหมายโดยตรงของค า เช่น 
 ก๊ก    :  น. พวก, หมู่, เหล่า, โดยปรกติมกัใชเ้ขา้คู่กนัวา่ เป็นก๊กเป็นพวก  เป็นก๊กเป็น
หมู่  เป็นก๊กเป็นเหล่า 
 แจ๋ว  :  ว. มีเสียงดงักงัวานแจ่มชดั , ใสมาก 
 ขจิต  : ก. ประดบั , ตกแต่ง 
 โอด  : น. ช่ือเพลงไทยท านองหน่ึง เช่น วลินัดาโอด  ก. ร้องไห ้เป็นตน้ 
  

ความหมายโดยนัย  หรือความหมายแฝง หรือความหมายนยัประหวดั   หมายถึง 
ความหมายท่ีชักน าความคิดให้เก่ียวโยงไปถึงส่ิงอ่ืน ความหมายโดยนัยของค าอาจ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง  ๆ หลายอยา่ง เช่น ความรู้สึก ความเคยชิน  กาลเทศะ อารมณ์ ระดบั
ภาษา เป็นตน้ 
 

๑๔ ๑๔ 
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 ตัวอย่าง ค  าและความหมายโดยนยัของค า เช่น 
 กิน :   ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 
 เกา้อ้ี :   ต  าแหน่ง 
 ควาย :   โง่ 
 ดาว :    เด่น เป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง 
 

 ค าท่ีมีความหมายโดยนยัน้ี เราน าไปใชใ้นเชิงเปรียบเทียบ และใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ 
 นอกจากพิจารณาความหมายของค าแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาความหมายเสียงของค า
ด้วย เสียงและความหมายเป็นองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน เสียงของค าส่ืออารมณ์
ความรู้สึกบางประการมายงัผูอ่้านได ้ลีลาวรรณกรรมท่ีมีความอ่อนโยน  นุ่มนวลนั้น  
ส่วนหน่ึงมาจากกวีท่ีมีความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีมีเสียงนุ่มนวล         (ชลธิ
ชา สัตยาวฒันา 2530 : 25) เพื่อแสดงอารมณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือความ เช่น ในบทแสดง
ความรัก บทปลอบประโลมใจ เป็นตน้ 
 

 การอ่านตีความ สัญลกัษณ์ 
 สัญลักษณ์ คือ ส่ิงแทน สัญลกัษณ์ทางวรรณกรรมหมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงมกัจะ
เป็นรูปธรรมท่ีเป็นเคร่ืองแทนนามธรรม เช่น ดอกไม ้แทนหญิงงาม พระเพลิง แทนความ
ร้อนแรง (ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2522 : 15) ผูอ่้านตีความจะตอ้งพิจารณาว่ามีการใช้
สัญลกัษณ์ในงานเขียนนั้น ๆ หรือไม่ สัญลกัษณ์ท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์แบบแผนท่ีพบเห็น
ปรากฏในงานเขียนต่าง ๆ อยูเ่สมอ และเขา้ใจความหมายกนัโดยทัว่ไป หรือเป็นสัญลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีผูเ้ขียนใช้และหมายความว่าอย่างไร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์และ
ตีความสัญลกัษณ์ได ้จึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการอ่านตีความ 
 ตัวอย่าง สัญลกัษณ์แบบแผน เช่น 
 กา :   ผูต้  ่าศกัด์ิ        
 สีขาว :   ความบริสุทธ์ิ       
 เมฆ :   อุปสรรค         

หงส์    :   ผูสู้งศกัด์ิ 
ไฟ      :   ความเร่าร้อน โกรธ พลงั 

๑๕ 
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การอ่านตีความ น า้เสียง 
 ในการอ่านตีความ ผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาน ้ าเสียง หรือพื้นเพอารมณ์หรือหางเสียง 
(Tone) ของงานเขียนนั้น ๆ ว่าเป็นไปในท านองใด  เช่น  เคร่งขรึม  จริงจงั  หรือเยา้แหย ่    
ทีเล่นทีจริง  ปลุกเร้าใจ เสียดาย อาลยัอาวรณ์ ประชดประชัน  เสียดสี  ลอ้เลียน  เยาะเยย้    
ขมข่ืน  อดัอั้น  ก้าวร้าว  ขบขัน  เอ็นดู ช่ืนชม ศรัทธา ยกย่อง หรือดูหม่ินเหยียดหยาม        
ไม่เช่ือถือ เป็นตน้ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน ้ าเสียง และการพิจารณาน ้ าเสียงจะช่วยให้
เขา้ใจความหมายและจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนไดช้ดัเจนข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 

 ฉันจะตัง้ใจเรียน 
 อ่าน เขียน 
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ค าส่ัง ใหน้กัเรียนอ่านค าหรือขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตีความใหถู้กตอ้ง (๑๐ คะแนน) 
 

๑. ควาย   : ........................................................................ 
๒. ดาว   : ........................................................................ 
๓. เพชร   : ........................................................................ 
๔. สีด า   : ........................................................................ 
๕. แมลง   : ........................................................................ 
๖. ดอกไม ้             : ........................................................................ 
๗. หงส์   : ........................................................................ 
๘. สีขาว   : ........................................................................ 
๙. ไฟ   : ........................................................................ 

๑๐. เมฆ   : ........................................................................ 
๑๑. สมองไหล  : ........................................................................ 

  ๑๒. ความมืด  : ........................................................................ 
    ๑๓. แกว้   : ........................................................................ 
  ๑๔. ดอกหญา้  : ........................................................................ 

    ๑๕. คอทองแดง  : ........................................................................ 
    ๑๖. นกัร้องเสียงทอง: ........................................................................  
    ๑๗. หนอนหนงัสือ  : ........................................................................ 
    ๑๘. หวัสูง   : ........................................................................ 
    ๑๙. เปิดไฟเขียว  : ........................................................................ 
    ๒๐. โคลนตม  : ........................................................................ 

๑๗ 
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   แบบฝึกเสริมทักษะที ่๒ 
  การอ่านตคีวาม 

 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนจบัคู่ส านวนกบัการตีความท่ีความหมายสัมพนัธ์กนั (๑๐ คะแนน) 
 

                      ก.ช้ีโพรงใหก้ระรอก      ข. ช้ีนกบนปลายไม ้         

                      ค. นกสองหวั                       ง. ส าเนียงส่อภาษา กิริยา   ส่อสกุล   

                      จ. ขา้สองเจา้ บ่าวสองนาย  ฉ. ก่อแลว้ตอ้งสาน           

                      ช. ก่อร่างสร้างตวั                ซ.  ตดัญาติ ขาดมิตร 

              ฌ. ตดัไม่ตาย ขายไม่ขาด     ญ.  ดูขา้เม่ือใชง้าน ดูวงศว์านเม่ือตกยาก 

 

๑. ตั้งตวัเป็นหลกัเป็นฐานมีการงานอาชีพท่ีมัน่คง 

ตอบ.............................................................................................................. 

๒. หวงัในส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั 

ตอบ............................................................................................................ 

๓. แนะน าหรือบอกใบใ้หผู้อ่ื้นรู้ช่องทางท าผดิหรือช่องทางหาประโยชนไ์ดโ้ดยง่าย 

ตอบ.............................................................................................................. 

๔. ตดัขาดจากกนั ไม่คบหากนัอีกต่อไป 

ตอบ.............................................................................................................. 

๕. คนท่ีไม่น่าไวใ้จ เพราะยงัฝักใฝ่อยูก่บัฝ่ายเดิม 

ตอบ.............................................................................................................. 

๑๘ 
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๖. ค  าพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเล้ียงดู อบรมศึกษา 

ตอบ.............................................................................................................. 

๗. การท่ีจะเขา้ใจลกัษณะนิสัยใจคอของผูใ้ดตอ้งดูจากการกระท าของผูน้ั้นใหถู้กเวลา 

ตอบ.............................................................................................................. 

๘. ท าอะไรลงไป  แลว้ตอ้งท าใหส้ าเร็จ 

ตอบ.............................................................................................................. 

๙. ไม่สามารถหา้มใจไม่ใหช่้วยเหลือ เม่ืออีกฝ่ายเดือดร้อน 

ตอบ.............................................................................................................. 

๑๐. คนท่ีท าตวัฝักใฝ่เขา้กบัทั้งสองฝ่ายท่ีไม่เป็นมิตรกนัโดยหวงัประโยชนเ์พื่อตวัเอง 

ตอบ.............................................................................................................. 
 
                  
 
 
 
 
 
     

    
 
 
 

๑๙ 
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ 

การอ่านตคีวาม 
 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนอ่านคิดวเิคราะห์ขอ้ความท่ีก าหนดต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 
  (๑๐ คะแนน)  
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
๑. จงตีความจากเร่ืองท่ีไดอ่้าน     

ตอบ.............................................................................................................. 

๒. “ข่าวร้าย ท่ีน่ีไม่มีใครสวมรองเทา้เลย” นกัเรียนตีความไดว้า่อยา่งไร 

ตอบ.............................................................................................................. 

มีบริษัทผลิตรองเท้าบริษัทหน่ึงจะเปิดตลาดในทวีปแอฟริกา  จึงส่ง
พนกังานขายอนัดบั ๑ไปยงัแอฟริกาเพื่อท าการศึกษาศกัยภาพของตลาด เม่ือไปถึง
ไดส้ังเกตวา่ชาวแอฟริกนั ส่วนมากเดินดว้ยเทา้เปล่าเขากอ้เลยส่งข่าวกลบัไปดว้ย
ขอ้ความท่ีว่า “ข่าวร้าย ท่ีน่ีไม่มีใครสวมรองเทา้เลย”  และไม่มีตลาดรองเทา้ใน
ทวีปแอฟริกาน้ีฝ่ายบริหารก็พิจารณาว่า ควรจะหาขอ้มูลเป็นคร้ังท่ี ๒ เพื่อให้
แน่ใจ จึงตดัสินใจท่ีจะส่งพนกังานขายอีกคนหน่ึงไปเพื่อประเมินตลาดแห่งน้ี  
พนกังานขายคนท่ี ๒เม่ือไปถึงแอฟริกาก็มีความต่ืนเตน้มาก และส่งข่าวกลบัมา
ทนัทีดว้ยขอ้ความว่า “ข่าวดีไม่มีใครท่ีน่ีใส่รองเทา้เลย” เขารีบเดินทางกลบัและ
รายงานแก่ฝ่ายบริหารว่า “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เราก าลงัจะรวยเพราะมีตลาดใหญ่
มากในแอฟริกาและส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งท าคือให้การศึกษาแก่ชาวแอฟริกนัว่า
ประโยชนข์องการใส่รองเทา้คืออะไร” 

๒๐ 

http://www.tumsrivichai.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html
http://www.tumsrivichai.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html
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๓. “ข่าวดี ไม่มีใครท่ีน่ีใส่รองเทา้เลย” นกัเรียนตีความไดว้า่อยา่งไร 

ตอบ.............................................................................................................. 

๔. นกัเรียนตีความค าวา่ “ข่าวดี” ไดว้า่อยา่งไร 

ตอบ.............................................................................................................. 

๕. นกัเรียนตีความค าวา่ “ข่าวร้าย” ไดว้า่อยา่งไร 

ตอบ.............................................................................................................. 

 
 
     ดูขา้ดูเม่ือใช ้ การหนกั 
ดูมิตรพงศารัก  เม่ือไร้ 
ดูเม่ือเม่ือไขจ้กั  จวนชีพ 
อาจจกัรู้จิตไว ้  วา่ร้ายฤาดี 
 

๖. นกัเรียนตีความโคลงส่ีสุภาพน้ีไดว้า่อยา่งไร    

ตอบ.............................................................................................................. 

๗. “ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน”  ตีความไดว้า่ 

ตอบ.............................................................................................................. 

๘. “เห็นชา้งข้ี อยา่ข้ีตามชา้ง”  ตีความไดว้า่ 

ตอบ.............................................................................................................. 
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๙. พระพุทธภาษิต 

 น  ปุปฺผฅนฺโธ  ปฏิวาตเมติ 
 น  จนฺทน   ตครมลฺลิกาวา 
 สตํฺจ  ดนฺโธ  ปฏิวาตเมติ 
 สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส ปวายติ   

 
    ตคีวามว่า 

ตอบ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 

๑๐. มะม่วงมนัอยูสู่งหา้เมตร เราอยากได ้เอาไมสิ้บเมตรมาสอยไม่ได ้มนัยาวเกินไป      
       เอาไมส้องเมตรมาสอยมะม่วง หา้เมตร มนักไ็ม่ได ้ไม่พอดี มนัสั้นเกินไป เราอยา่  

เขา้ใจวา่ คนจบดอกเตอร์มา ปฏิบติัสบายเหลือเกิน เพราะเรียนรู้มาพอเพียง อยา่เขา้ใจ
อยา่งนั้น ดอกเตอร์มนัยาวเกินไปกไ็ด ้

 นกัเรียนตีความเร่ืองน้ีไดว้่าอยา่งไร 

ตอบ.............................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๒ 

๒๓ 
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                                   แบบทดสอบหลงัเรียน 
การอ่านตีความ 

 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเคร่ืองหมาย () 
   ลงในกระดาษค าตอบ (๑๐ คะแนน) 

๑. ค  าทุกค าในขอ้ใดใชไ้ดท้ั้งความหมายตรงและความหมายเชิงอุปมา 
 ก. วางใจ   เป่าป่ี    แกเ้คลด็ 
 ข. ปิดตา   เฝ้าไข ้  เปล่ียนมือ 
 ค. ปืนเกลียว    ปิดฉาก    ถูกขา 
 ง. ป่ันหวั      กินตะเกียบ     ลงคอ 

๒. ส านวนในขอ้ใดเติมช่องวา่งของขอ้ความต่อไปน้ีไม่ได ้
      “ฉนัเตือนเธอแลว้วา่อยา่ไปทะเลาะกบัคนเลว ๆ อยา่งนั้น มี 
      แต่ผลเสียเหมือนเธอ....................” 
 ก. เอาไมซี้กไปงดัไมซุ้ง 
 ข. เอาทองไปถูกระเบ้ือง 
 ค. เอาเน้ือหมูไปปะเน้ือชา้ง 
 ง. เอาพิมเสนไปแลกกบัเกลือ 

๓. สัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กบัความหมาย 
ก. เต่า – คนอืดอาด   
ข. สิงโต – ผูมี้อ  านาจ   
ค. นกขมิ้น – คนเร่ร่อน   
ง. ปลาไหล – ผูมี้ความมัน่คง ซ้ือตรง                                                                               

                                                                                     เป็นก ำลังใจ                                                                                                                                                           
                                                                                       ให้คนเก่ง 
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 “กล่ินหอมของดอกไม้ ทวนลมข้ึนไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกล่ินจันทร์ กล่ิน
กฤษณา หรือกล่ินมาลิวลัย ์แต่กล่ินของคุณงามความดี ของคนยอ่มหอมทวนลมข้ึนไป
ได ้และยอ่มหอมฟุ่งไปทัว่ทิศ” 

๔. หอ้งของเขาสวยงามราวกบัวมิาน การตีความเหมือนกบัตวัเลือกขอ้ใด 
 ก. ชีวติตอ้งสู้ตั้งแต่อยูใ่นเปลไปสู้ป่าชา้ (นามนยั) 
 ข. บา้นริมดอย ทะเลหมอกอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือม (อุปมยั)  
 ค. เธอสวยอยา่งร้าย ใจดีเป็นบา้ น่ารักแทบคลัง่ (ปรพากย)์ 
 ง. เปรียบเธอเพชรงามน ้าหน่ึง หวานปานน ้าผึ้งเดือนหา้ (อุปมา) 

๕. ตวัเลือกขอ้ใดตีความตรงกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
 
 

 

 
ก. ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความสัมพนัธ์ 
ข. ความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีควรท า 
ค. ความสมบูรณ์ของชีวติมาจากความเขา้ใจชีวติเป็นพื้นฐาน  
ง. คุณความดีของคนนั้นหอมยิง่กวา่กล่ินดอกไม ้และกล่ินหอมใดๆ 

๖. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของการอ่านตีความ  
 ก. ความหมายแฝง 
 ข. เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ค.การคน้หาความจริงหรือความส าคญั 
 ง.น ้าเสียงหรือหางเสียงของผูเ้ขียน 

๗. “วนัน้ีคล่ืนลมแรง  เรือเลก็หา้มออกจากฝ่ัง”   ขอ้ความน้ี ตีความไดต้รงกบัขอ้ใด 
 ก. วนัน้ีมีพาย ุ    

ข. วนัน้ีเดก็ ๆ หา้มลงเล่นน ้า 
 ค. วนัน้ีพายแุรง หา้มน าเรือออกจากฝ่ัง 

ง. วนัน้ีเหตุการณ์ไม่ดี ผูน้อ้ยควรอยูใ่นความสงบ                       ความพยายาม                                                                       
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๘. กลวธีิการอ่านตีความมีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
  ก. ๒ ขั้นตอน พิจารณาแยกแยะและตีความ 
  ข. ๒ ขั้นตอน ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์และแสดงความคิดเสริม 

ค. ๓ ขั้นตอน วเิคราะห์และพิจารณารายละเอียดตีความและแสดงความคิดเสริม 
ง. ๓ ขั้นตอน ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑตี์ความและพิจารณาแยกแยะ 

๙. ขอ้ใดเป็นการอ่านตีความท่ีถูกตอ้ง 
ก. การอ่านอยา่งถูกตอ้ง 
ข. การอ่านเอาความหมายของค า 
ค. การท าความเขา้ใจเร่ือง 
ง. การอ่านอยา่งเป็นระบบ 

๑๐. ค  าวา่ “นิยาย” ตีความไดว้า่อยา่งไร  
ก. เช่ือถือไม่ได ้

 ข. เร่ืองคลายเครียด 
 ค. เร่ืองโกหก หลอกลวง 
 ง. เร่ืองท่ีแต่งข้ึน สร้างข้ึน จากชีวติจริง 

๑๑. ขอ้ใดไม่จ าเป็นตอ้งตีความ 
 ก. รูปภาพ สัญลกัษณ์ 
 ข. ค  าท่ีมีความหมายโดยนยั 
 ค. ค  าท่ีมีความหมายโดยอรรถ 
 ง. น ้าเสียง อากปักิริยา ท่าทาง สีหนา้ แววตา 
 

๑๒. สาเหตุท่ีท าใหค้นเราตอ้งมีการตีความในเร่ืองเดียวกนั มาจากเร่ืองใด 
 ก. ความรู้แตกต่างกนั 
 ข. ความคิดแตกต่างกนั 
 ค. ประสบการณ์แตกต่างกนั 
            ง. ความรู้และประสบการณ์แตกต่างกนั                                     อยา่ทอ้ สู้ๆ 
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๑๓. ขอ้ต่อไปน้ีขอ้ใดไม่ตอ้งตีความหมาย 
 ก. โลกน้ีมิอยูด่ว้ย มณี เดียวนา 
 ข. กากเ็จา้ของครอง ชีพดว้ย 
 ค. ภพน้ีมีใชห้ลา้ หงส์ทอง เดียว เลย 
 ง. ขอมอบดอกไมใ้หด้ว้ยใจรัก 

๑๔. การอ่านตีความมีหลกัเกณฑห์รือวธีิการอ่านอยา่งไร 
ก. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญัรวมถึง เจตนาในการส่ือสาร  
ข. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญั ความรู้สึก เจตนาในการส่ือสาร 
ค. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญั สารแฝง หรือ อารมณ์ความรู้สึก 
ง. ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาระส าคญั สารแฝง อารมณ์ความรู้สึก และเจตนาในการ 

               ส่ือสาร 
๑๕. การอ่านตีความ หมายถึงขอ้ใด 

ก. การอ่านถูกตอ้งโดยถือความหมายเป็นส าคญัเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมาย 
                 และเน้ือหานั้นๆ 

ข. การท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนออยา่งครบถว้ย โดยยดึความหาย 
                 เป็นส าคญั 

ค. การอ่านอยา่งเป็นระบบเพื่อเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอ โดยยงั 
                 รักษาเน้ือหาและความส าคญัของเร่ืองเดิมไว ้

ง. การอ่านท่ีผูอ่้านจะตอ้งใชส้ติปัญญา ท าความเขา้ใจอยา่งถ่ีถว้น และพิจารณา                  
    อยา่งลึกซ้ึงในขอ้ความท่ีอ่านเพื่อเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอ 
 

 
 

                          ยนิดีกบัคนเก่ง 
 
 

  
 

๓๒ 
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                   เฉลย แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ 
การอ่านตีความ 

 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนอ่านค าหรือขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตีความใหถู้กตอ้ง (๑๐ คะแนน) 
 

๑.  ควาย  : โง่ 
๒. ดาว  : เด่น เป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง 
๓. เพชร  : ความแขง็แกร่ง ความเป็นเลิศ  
๔. สีด า  : ความทุกข ์โง่ ความโหดร้าย 
๕. แมลง  : ผูช้าย 
๖. ดอกไม ้ : ผูห้ญิง 
๗. หงส์  : ผูสู้งศกัด์ิ 
๘. สีขาว  : ความบริสุทธ์ิ 
๙. ไฟ  : ความเร่าร้อน โกรธ พลงั 
๑๐. เมฆ  : อุปสรรค 
๑๑.  สมองไหล : การอพยพของกลุ่มผูมี้ความสามารถระดบัแนวหนา้ 
                                                 เป็นจ านวนมาก เพื่อไปยงัท่ีท่ีมีรายไดสู้งกวา่ สภาพ 

                                                 การท างานท่ีดีกวา่ 
๑๒. ความมืด : กิเลส 
๑๓. แกว้  : ความดีงาม 
๑๔. ดอกหญา้ : ส่ิงท่ีไม่มีค่า 
๑๕. คอทองแทง : นกัด่ืมสุรา 
๑๖. นกัร้องเสียงทอง: นกัร้องเสียงดี เป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
๑๗. หนอนหนงัสือ : ผูท่ี้ชอบอ่านหนงัสือเป็นชีวติจิตใจ 
๑๘. หวัสูง  : ชอบใชข้องดี ราคาแพง 
๑๙. เปิดไฟเขียว : เปิดทางใหแ้กปั้ญหาโดยสะดวก 
๒๐. โคลนตม : ของไม่ดี ไม่มีค่า ความตอ้ยต ่า ความไม่ส าเร็จ 
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เฉลย แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒ 
การอ่านตีความ 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนจบัคู่ส านวนกบัการตีความท่ีความหมายสัมพนัธ์กนั (๑๐ คะแนน) 
 

                      ก.ช้ีโพรงใหก้ระรอก      ข. ช้ีนกบนปลายไม ้         

                      ค. นกสองหวั                       ง. ส าเนียงส่อภาษา กิริยา   ส่อสกุล   

                      จ. ขา้สองเจา้ บ่าวสองนาย  ฉ. ก่อแลว้ตอ้งสาน           

                      ช. ก่อร่างสร้างตวั                ซ.  ตดัญาติ ขาดมิตร 

              ฌ. ตดัไม่ตาย ขายไม่ขาด     ญ.  ดูขา้เม่ือใชง้าน ดูวงศว์านเม่ือตกยาก 

 

๑. ตั้งตวัเป็นหลกัเป็นฐานมีการงานอาชีพท่ีมัน่คง 
 ตอบ ช. ก่อร่างสร้างตวั 

๒. หวงัในส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั 
 ตอบ ข. ช้ีนกบนปลายไม ้

๓. แนะน าหรือบอกใบใ้หผู้อ่ื้นรู้ช่องทางท าผดิหรือช่องทางหาประโยชนไ์ดโ้ดยง่าย 
 ตอบ ก. ช้ีโพรงใหก้ระรอก 

๔. ตดัขาดจากกนั ไม่คบหากนัอีกต่อไป 
 ตอบ ซ. ตดัญาติ ขาดมิตร 

๕. คนท่ีไม่น่าไวใ้จ เพราะยงัฝักใฝ่อยูก่บัฝ่ายเดิม 
 ตอบ จ. ขา้สองเจา้ บ่าวสองนาย 
 
๖. ค  าพดูและกิริยาบอกใหรู้้ถึงการเล้ียงดู อบรมศึกษา 
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 ตอบ ง. ส าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกลุ 

๗. การท่ีจะเขา้ใจลกัษณะนิสัยใจคอของผูใ้ดตอ้งดูจากการกระท าของผูน้ั้นใหถู้กเวลา 
ตอบ ญ. ดูขา้เม่ือใชง้าน ดูวงศว์านเม่ือตกยาก 

๘. ท าอะไรลงไป ตอ้งท าใหส้ าเร็จ 
 ตอบ ฉ. ก่อแลว้ตอ้งสาน 

๙. ไม่สามารถหา้มใจไม่ใหช่้วยเหลือ เม่ืออีกฝ่ายเดือดร้อน 
 ตอบ ฌ. ตดัไม่ตาย ขายไม่ขาด 

๑๐. คนท่ีท าตวัฝักใฝ่เขา้กบัทั้งสองฝ่ายท่ีไม่เป็นมิตรกนัโดยหวงัประโยชนเ์พื่อตวัเอง 
 ตอบ ค. นกสองหวั 
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 เฉลย แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ 
การอ่านตีความ 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนอ่านคิดวเิคราะห์ขอ้ความท่ีก าหนดต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามใหถู้กตอ้ง 
  (๑๐ คะแนน)  

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

๑. จงตีความจากเร่ืองท่ีไดอ่้าน     
ตอบ  ทั้งดา้นบวกและดา้นลบในทุกๆเร่ือง  

๒. “ข่าวร้าย ท่ีน่ีไม่มีใครสวมรองเทา้เลย” นกัเรียนตีความไดว้า่อยา่งไร 
ตอบ  พนกังานขายน้ีคิดแต่ในดา้นลบ 

๓. “ข่าวดี ไม่มีใครท่ีน่ีใส่รองเทา้เลย” นกัเรียนตีความไดว้า่อยา่งไร 
ตอบ  พนกังานขายคนน้ีคิดแต่ในเร่ืองท่ีดีมีความคิดไปในแง่บวก 

๔. นกัเรียนตีความค าวา่ “ข่าวดี” ไดว้า่อยา่งไร 

มีบริษัทผลิตรองเท้าบริษัทหน่ึงจะเปิดตลาดในทวีปแอฟริกา  จึงส่ง
พนกังานขายอนัดบั ๑ไปยงัแอฟริกาเพื่อท าการศึกษาศกัยภาพของตลาด เม่ือไป
ถึงไดส้ังเกตว่าชาวแอฟริกนั ส่วนมากเดินดว้ยเทา้เปล่าเขากอ้เลยส่งข่าวกลบัไป
ดว้ยขอ้ความท่ีวา่ “ข่าวร้าย ท่ีน่ีไม่มีใครสวมรองเทา้เลย”  และ ไม่มีตลาดรองเทา้
ในทวีปแอฟริกาน้ีฝ่ายบริหารก็พิจารณาว่า ควรจะหาขอ้มูลเป็นคร้ังท่ี๒เพื่อให้
แน่ใจ  จึงตดัสินใจท่ีจะส่งพนกังานขายอีกคนหน่ึงไปเพื่อประเมินตลาดแห่งน้ี 
พนกังานขายคนท่ี ๒เม่ือไปถึงแอฟริกาก็มีความต่ืนเตน้มาก และส่งข่าวกลบัมา
ทนัทีดว้ยขอ้ความว่า “ข่าวดีไม่มีใครท่ีน่ีใส่รองเทา้เลย” เขารีบเดินทางกลบัและ
รายงานแก่ฝ่ายบริหารว่า “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เราก าลงัจะรวยเพราะมีตลาดใหญ่
มากในแอฟริกาและส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งท าคือใหก้ารศึกษาแก่          
ชาวแอฟริกนัวา่ประโยชนข์องการใส่รองเทา้คืออะไร”  

๓๙ 
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http://www.tumsrivichai.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html
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ตอบ  เร่ืองน่ายนิดี ดีใจหรือสุขใจ 
 
๕. นกัเรียนตีความค าวา่ “ข่าวร้าย” ไดว้า่อยา่งไร 

ตอบ  เร่ืองน่าเศร้า เสียใจ หรือเศร้าใจ 

 
 

    ดูขา้ดูเม่ือใช ้ การหนกั 
ดูมิตรพงศารัก  เม่ือไร้ 
ดูเม่ือเม่ือไขจ้กั  จวนชีพ 
อาจจกัรู้จิตไว ้  วา่ร้ายฤาดี 

 

๖. นกัเรียนตีความโคลงส่ีสุภาพน้ีไดว้า่อยา่งไร    

 ตอบ จะดูจิตใจขา้ทาส  มิตร และภรรยาวา่ดีหรือไม่ดีใหดู้จากการกระท า 

๗. “ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ตีความไดว้า่ 

 ตอบ คนซ่ือตรงยอ่มไดรั้บความช่วยเหลือเสมอ คนคดยอ่มไดรั้บความ         
                         ช่วยเหลือเพียงคร้ังเดียว 

๘. “เห็นชา้งข้ี อยา่ข้ีตามชา้ง” ตีความไดว้า่ 

 ตอบ จะท าอะไรควรดูฐานะของตน ไม่ควรเอาอยา่งคนท่ีมีฐานะดีกวา่ 

 

 

๙. พระพุทธภาษิต 

๔๐ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

ข 

 

                                “น ปุปฺผฅนฺโธ  ปฏิวาตเมติ 
                       น จนฺทน ตครมลฺลิกาวา 
                       สตํฺจดนฺโธ ปฏิวาตเมติ 
                       สพฺพา ทิสา สปฺปุริโสปวายติ”   
 
ตีความว่า 
 ตอบ คุณงามความดีของคน ยอ่มขจรขจายไปไดไ้กลยิง่กวา่กล่ินดอกไมแ้ละ   
                         กล่ินหอมใดๆ 

๑๐. มะม่วงมนัอยูสู่งหา้เมตร เราอยากได ้เอาไมสิ้บเมตรมาสอยไม่ได ้มนัยาวเกินไป เอา    
      ไมส้องเมตรมาสอยมะม่วงหา้เมตร มนักไ็ม่ได ้ไม่พอดี มนัสั้นเกินไป เราอยา่เขา้ใจวา่     
      คนจบดอกเตอร์มา ปฏิบติัสบายเหลือเกิน เพราะเรียนรู้มาพอเพียง อยา่เขา้ใจอยา่งนั้น  
      ดอกเตอร์มนัยาวเกินไปกไ็ด ้ 

 ตอบ การจะท าการส่ิงใดกต็าม ผูก้ระท าตอ้งรู้จกัวเิคราะห์ ความพอเหมาะ พอดี  
                         ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงจะประสบผล 
 
 
 
 

                      เยีย่มมากๆ 
 
                                                                                      

                                            สูไ้ม่ถอย                                                                                              
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เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 
 

   หนูท าได ้
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ ก ข ค ง 
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                              เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     
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๑๑.     

๑๒.     
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๑๕.     

รวม 
                         

                                        สู่ความเป็นเลศิแล้ว               

๔๘ 


