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ข้ันตอนการศึกษา 
  

๑. นักเรียนอ่านผ่าน ๆ  ให้ตลอดจนจบเรื่องก่อน  เพื่อจับ
ประโยคใจความส าคัญ  หรือข้อความท่ีเป็นความคิดหลัก    
และความคิดรองของเรื่อง 

๒. นักเรียนอ่านโดยละเอียด  เพื่อท าความเข้าใจเน้ือเรื่อง 
๓. นักเรียนอ่านซ้ าตอนท่ีไม่เข้าใจ  และตรวจสอบความเข้าใจ 
๔.  เขียนเรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านให้ได้ใจความ 
๕. นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือเรื่อง  โดยการ

ตอบ ค าถามส้ัน ๆ 

ค าช้ีแจง 
 

๑. แบบฝึกทักษะน้ีมีท้ังหมด  ๓  เรื่อง  นิทาน วรรณคดีใน
บทเรียนและบทความ  
จ านวน ๖ กิจกรรม    

๒. ให้นักเรียนศึกษาและตอบค าถามทีละเรื่องจนครบทุกเรื่อง   
ด้วยเทคนิค SQ4R 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
  
ค าชี้แจง   จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
        ให้นักเรียนอ่านบทกลอนต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๑ – ๓ 
 
    ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง  มีคันโพงปลูกสายไว้ปลายเสา 
        โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา  ให้มัวเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 
   ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ   พระสรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย 
             ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย   ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
      ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก    สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
        ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป    แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค่ าคืน  
                           นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่ 
 

 
 ๑. ในบทกลอนน้ีสุนทรภู่กล่าวถึงขณะเดินทางไปท่ีแห่งใด 
  ก. ไปเยี่ยมบิดา 
  ข. ไปภูเขาทอง 
   ค. ไปซ้ือเหล้า 
  ง.  ไปหาคนรัก 
 
 ๒. จากบทกลอนน้ีส่ิงใดลืมยากท่ีสุด 
  ก. การท าบุญ 
  ข. การท าบาป 
  ค. การกรวดน้ า 
       ง.  การมีความรัก 
 
 ๓. สุนทรภู่แต่งเรื่องน้ีขณะอยู่ในสถานภาพใด  
  ก. บวชเป็นเณร 
  ข. บวชเป็นพระ 
  ค. เป็นชายหนุ่ม 
     ง.  เป็นชายสูงอายุ 
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   ให้นักเรียน อ่านนิทานน้ี  แล้วตอบค าถามข้อ  ๔ – ๖ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
        
    ๔. ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด   
          ก.  เกลือล่นหายตามทาง 
          ข.  เกลือละลายไปกับน้ า 
          ค.  เจ้านายเอาเกลือไปขาย 
             ง.   เกลือถูกน้ าฝนละลายเกือบหมด 
 

    ๕. นายจัดการกับลาอย่างไร 
          ก.  ให้แบกเกลือมากกว่าเดิม 
          ข.  เอาเกลือปนกับหินให้ลาแบก 
          ค.  ใส่ฟองน้ าให้ลาแบก 
          ง.  ใส่ฟองน้ าเปียกชุ่มให้ลาแบก 
 
 
 
 

   
  ลาตัวหน่ึงบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล  ระหว่างทางกลับบ้านต้องข้าม   
ล าธาร  บังเอิญลาลื่นจนล้มลง  เกลือก็ละลายไปกับน้ าเสียมาก  เมื่อเดินทางต่อไปมันจึง   
รู้ว่าเบาหลังและสบายดี 

 ครั้งต่อไปเมื่อเจ้านายไปซ้ือเกลือท่ีริมทะเลอีก  ลาก็แกล้งลื่นในล าธารอีกเพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องแบกเกลือหนัก ๆ กลับบ้าน  เจ้านายของลารู้ทันอุบาย  จึงได้พาลาไปซ้ือ
ฟองน้ าและบรรทุกใส่หลังลา  แม้จะรู้สึกวาไม่หนักมาก  แต่ลาก็ยังแกล้งล้มในล าธาร
เช่นเดิมอีก  คราวน้ีน้ าจึงซึมเข้าไปเต็มเน้ือฟองน้ าจนชุ่มโชก ลาจึงต้องบรรทุกของท่ีมี
น้ าหนักเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว     

                                                  จาก  หนังสือนิทานอีสปร้อยเรื่อง 
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       ๖. นิทานเรื่องน้ีสอนว่าอย่างไร 
           ก.  ต้องซ่ือตรงต่อหน้าท่ี 
          ข.  รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดี 
          ค.  หนักเอาเบาสู้ 
          ง.  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน 
 
  ให้นักเรียน อ่านบทความน้ี แล้วตอบค าถามข้อ  ๗ – ๘ 
 
      แคลเซียมช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุน การเพ่ิมแคลเซียม ให้แก่ร่างกายจึงนับว่า 
       เป็นประโยชน์อย่างย่ิง อาหารพ้ืนๆ ท้ังน้ านม ขนมจีนน้ ายา กุ้งแห้ง กะปิ ผักใบเขียว  
   ปลาตัวเล็กท่ีกินได้ท้ังตัว หรือเต้าหู้เหลือง ล้วนเป็นอาหารท่ีสูงด้วยแคลเซียมท้ังสิ้น    
  

    
  ๗.  ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความข้างต้น 
      ก.  อาหารพื้นๆ มีแต่แคลเซียม 
         ข.  แคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุน  
              ค.  เราต้องกินอาหารพื้นๆ เป็นประจ า  
      ง.  เราจ าเป็นต้องเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกาย 
 
     ๘.  ค าว่า “อาหารพื้นๆ”  มีความหมายว่าอย่างไร 
           ก.  อาหารพื้นเมือง               
              ข.  อาหารประจ าวัน 
           ค.  อาหารท่ีมีแคลเซียม        
              ง.  อาหารท่ีหาซ้ือได้ง่าย 
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ให้นักเรียนอ่านบทความท่ีก าหนดให้  แล้วตอบค าถาม ข้อ ๙-๑๐ 
 

ก าแพงเมืองจีน เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นมรดกล้ าค่าชิ้นหน่ึงของโลก เป็นก าแพง 
ท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในโลก เป็นก าแพงอิฐยาว ๒,๖๕๐ ไมล์ สูง ๒๕ – ๓๐ ฟุต  
หนา ๑๕- ๒๕ ฟุต มีทางเดินกว้าง  ๑๐ ฟุต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๓๐๐ – ๓๒๐ จักรพรรดิ 
ชิว่ังต่ี ให้เกณฑ์ราษฎรมาสร้างก้ันพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับธิเบต เพ่ือป้องกัน 
การรุกรานของพวกตาด 
 
 
๙. ก าแพงเมืองจีนสร้างข้ึนเพื่อจุดประสงค์ใด 

ก. เพื่อให้เป็นมรดกโลก 
ข. เพื่อก้ันพรมแดนจีนกับประเทศอ่ืน 
ค. เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกตาด 
ง. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิชิวั่งต่ี 

 
๑๐. ก าแพงเมืองจีนใช้เวลาในการสร้างท้ังหมดก่ีปี 

ก. ๑๖  ปี 
ข. ๑๘  ปี 
ค. ๒๐  ปี 
ง. ๒๒  ปี 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
        ให้นักเรียนอ่านบทกลอนต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๑ – ๓ 
 
     ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง  มีคันโพงปลูกสายไว้ปลายเสา 
          โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา  ให้มัวเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 
    ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ  พระสรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย 
             ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย   ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
        ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก    สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 

      ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป       แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค่ าคืน  
                           นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่   

 
                             

 ๑.  ในบทกลอนน้ีสุนทรภู่กล่าวถึงขณะเดินทางไปท่ีแห่งใด? 
   ก. ไปเยี่ยมบิดา 
   ข. ไปภูเขาทอง 
    ค. ไปซ้ือเหล้า 
   ง. ไปหาคนรัก 
 
 ๒.  จากบทกลอนน้ีส่ิงใดลืมยากท่ีสุด? 
   ก. การท าบุญ 
   ข. การท าบาป 
   ค. การกรวดน้ า 
       ง. การมีความรัก 
 
 ๓.  สุนทรภู่แต่งเรื่องน้ีขณะอยู่ในสถานภาพใด?  
   ก. บวชเป็นเณร 
   ข. บวชเป็นพระ 
   ค. เป็นชายหนุ่ม 
    ง. เป็นชายสูงอายุ 
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   ให้นักเรียน อ่านนิทานน้ี  แล้วตอบค าถามข้อ  ๔ – ๖ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
        
     ๔.  ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด   
           ก.  เกลือล่นหายตามทาง 
           ข.  เกลือละลายไปกับน้ า 
           ค.  เจ้านายเอาเกลือไปขาย 
              ง.  เกลือถูกน้ าฝนละลายเกือบหมด 
 

    ๕.  นายจัดการกับลาอย่างไร 
           ก.  ให้แบกเกลือมากกว่าเดิม 
           ข.  เอาเกลือปนกับหินให้ลาแบก 
           ค.  ใส่ฟองน้ าให้ลาแบก 
           ง.  ใส่ฟองน้ าเปียกชุ่มให้ลาแบก 
 
 
 

  
  ลาตัวหน่ึงบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล  ระหว่างทางกลับบ้านต้องข้าม   
ล าธาร  บังเอิญลาลื่นจนล้มลง  เกลือก็ละลายไปกับน้ าเสียมาก  เมื่อเดินทางต่อไปมันจึง   
รู้ว่าเบาหลังและสบายดี 

 ครั้งต่อไปเมื่อเจ้านายไปซ้ือเกลือท่ีริมทะเลอีก  ลาก็แกล้งลื่นในล าธารอีกเพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องแบกเกลือหนัก ๆ กลับบ้าน  เจ้านายของลารู้ทันอุบาย  จึงได้พาลาไปซ้ือ
ฟองน้ าและบรรทุกใส่หลังลา  แม้จะรู้สึกวาไม่หนักมาก  แต่ลาก็ยังแกล้งล้มในล าธาร
เช่นเดิมอีก  คราวน้ีน้ าจึงซึมเข้าไปเต็มเน้ือฟองน้ าจนชุ่มโชก ลาจึงต้องบรรทุกของท่ีมี
น้ าหนักเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว     

                                                  จาก  หนังสือนิทานอีสปร้อยเรื่อง 
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       ๖.  นิทานเรื่องน้ีสอนว่าอย่างไร 
           ก.  ต้องซ่ือตรงต่อหน้าท่ี 
          ข.  รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดี 
          ค.  หนักเอาเบาสู้ 
          ง.  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน 
 
  ให้นักเรียน อ่านบทความน้ี แล้วตอบค าถามข้อ  ๗ – ๘ 
 
      แคลเซียมช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุน การเพ่ิมแคลเซียม ให้แก่ร่างกายจึงนับว่า 
         เป็นประโยชน์อย่างย่ิง อาหารพ้ืนๆ ท้ังน้ านม ขนมจีนน้ ายา กุ้งแห้ง กะปิ ผักใบเขียว 
     ปลาตัวเล็กท่ีกินได้ท้ังตัว หรือเต้าหู้เหลือง ล้วนเป็นอาหารท่ีสูงด้วยแคลเซียมท้ังสิ้น    
  

 
๗.  ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความข้างต้น 

     ก. อาหารพื้นๆ มีแต่แคลเซียม 
        ข. แคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุน  
             ค.  เราต้องกินอาหารพื้นๆ เป็นประจ า  
     ง. เราจ าเป็นต้องเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกาย 
 
     ๘.  ค าว่า “อาหารพื้น ๆ ”  มีความหมายว่าอย่างไร 
           ก.  อาหารพื้นเมือง               
              ข.  อาหารประจ าวัน 
           ค.  อาหารท่ีมีแคลเซียม        
              ง.  อาหารท่ีหาซ้ือได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๑ 
 

 
 

  
ให้นักเรียนอ่านบทความท่ีก าหนดให้  แล้วตอบค าถาม ข้อ ๙-๑๐ 
 

      ก าแพงเมืองจีน เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นมรดกล้ าค่าชิ้นหน่ึงของโลก เป็นก าแพงท่ีใหญ่  
 และยาวท่ีสุดในโลก เป็นก าแพงอิฐยาว ๒,๖๕๐ ไมล์ สูง ๒๕ – ๓๐ ฟุต หนา ๑๕- ๒๕  ฟุต  
มีทางเดินกว้าง ๑๐ ฟุต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๓๐๐ – ๓๒๐ จักรพรรดิชิว่ังต่ี   ให้เกณฑ์ราษฎร 
มาสร้างก้ันพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับธิเบต เพ่ือป้องกันการรุกรานของพวกตาด 

 

 
๙. ก าแพงเมืองจีนสร้างข้ึนเพื่อจุดประสงค์ใด 

ก.  เพื่อให้เป็นมรดกโลก 
ข.  เพื่อก้ันพรมแดนจีนกับประเทศอ่ืน 
ค.  เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกตาด 
ง.  เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิชิวั่งต่ี 
 

๑๐.  ก าแพงเมืองจีนใช้เวลาในการสร้างท้ังหมดก่ีปี 
ก. ๑๖  ปี 
ข. ๑๘  ปี 
ค. ๒๐  ปี 
ง. ๒๒  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๒ 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมท่ี  ๑ 
 
ชื่อกลุ่ม..................................................... 
   สมาชิกกลุ่ม 
    ๑.  ...................................................................................เลขท่ี.................. . 
    ๒.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๓.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๔.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่านนิทานเรื่องต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
 
    คนตัดไม้คนหน่ึงน่ังร้องไห้อยู่ริมล าธาร  เพราะท าขวานของตนเองตกลงไปในน้ า เทพารักษ์
สงสารจึงปรากฏกายช่วยเหลือ  โดยครั้งแรกงมขวานทองค า  ครั้งท่ีสองงมขวานเงินขึ้นมาให้ คนตัดไม้น้ัน
เป็นคนซ่ือ สัตย์จึงปฏิเสธว่า   ไม่ใช่ ขวานของตนจนเทพารักษ์งมขวานเหล็กขึ้นมา เขา จึงยอมรั บ  
เทพารักษ์ตอบแทนความซ่ือสัตย์ด้วยการมอบขวานทองค าและเงินให้ด้วย  เพ่ือนบ้านคนหน่ึงทราบเรื่อง  
เกิดความละโมบ  จึงไปท่ีล าธารและท าขวานหล่น  แต่ด้วยความไม่ซ่ือสัตย์ ท าให้เขาไม่ได้ขวานคืน
แม้กระท่ังขวานของตนเอง  

                       จากหนังสือเพลินอ่านนิทานชาดก ชุด นิทานก่อนฝันดี เล่าเรื่องโดย ต้อยต่ิง 
 

 
 
 
๑.   ใครท าอะไร ที่ไหน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  ใครมาช่วย 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.  นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.  เหตุที่ชายคนที่ ๒ ไม่ได้ทั้งขวานเดิมของตนและขวานใหม่ที่เขาต้องการ  เพราะเขามีลักษณะ 
     แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปอย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.  จากความคิดและพฤติกรรมของชายทั้ง ๒  ใครน่าเอาอย่างและใครไม่น่าเอาอย่าง  เพราะอะไร
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๓ 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมท่ี  ๒ 
 
ชื่อกลุ่ม..................................................... 
   สมาชิกกลุ่ม 
    ๑.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๒.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
    ๓.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๔.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่านบทประพันธ์ต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
     

บทกลอนของสุนทรภู่ 
   
     ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักด์ิ           มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
    แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
 
                         ( จากนิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่ ) 
 
 ๑.   ใครท าอะไร ที่ไหน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.  บทกลอนนี้กล่าวถึงการพูดว่าอย่างไร 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.  บทกลอนนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.  ก่อนที่จะพูดนักเรียนต้องท าอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕. การพูดมีผลต่อผู้ฟังอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๔ 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมท่ี  ๓ 
 

ชื่อกลุ่ม............................... 
   สมาชิกกลุ่ม 
    ๑.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๒.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
    ๓.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๔.  ..................................................................................เลขที่ ...................  
 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่านบทความต่อไปน้ี  แล้วตอบค าถาม 
 

... ต าลึง  เป็นผักท่ีคนไทยรู้จักและนิยมรับประทานยอด
ของมันมาเป็นเวลานานแล้ว  เน่ืองจากเป็นผักท่ีมีรสหวาน  
อร่อย  และมีกล่ินหอม  สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลาย
อย่างเช่น  แกงจืดใส่หมูสับ  ลวกจ้ิมน้ าพริก  หรือกระท้ังผัดไฟ
แดงก็อร่อยสูสีกับผักบุ้งไฟแดง  ใครจะรู้ว่าต าลึงท่ีเห็นกันอยู่
ดาษด่ืนน้ี จะอุดมไปด้วย  เบต้า -แคโรทีน  ซ่ึงสารตัวน้ีเมื่ อ
รับประทานเข้ าไปร่ าง กายจะ เป ล่ียนเป็นวิ ตามิน เอ ซ่ึง มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการป้องการเกิดมะเร็งรวมท้ังยังรักษา
โรคหัวใจด้วย... 

            (หนังสือพิมพ์มติชนวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๖) 
 ๑.  เหตุใดคนไทยจึงนิยมรับประทานต าลึง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.  คุณสมบัติพิเศษของต าลึงคืออะไร
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.  การรับประทานต าลึงนอกจากมีประโยชน์แล้ว  ยังมีส่วนสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
     อย่างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.  เราสามารถรับประทานต าลึงเพ่ือทดแทนสิ่งใดได้บ้าง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ๕.  ถ้าคนในสังคมหันมารับประทานต าลึงและปลูกต าลึงรับทานเองจะเป็นผลดีอย่างไรบ้าง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๕ 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมท่ี  ๔ 
 
ชื่อกลุ่ม..................................................... 
   สมาชิกกลุ่ม 
    ๑.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๒.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
    ๓.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๔.  ............................................................... ...................เลขที่ ................... 
 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบค าถามดังต่อไปน้ี 

     
     ถึงโรงเหล้าเตากล่ันควันโขมง  มีคันโพงปลูกสายไว้ปลายเสา 
  โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา    ให้มัวเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 
     ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ  พระสรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย 
  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย      ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
     ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป     แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค่ าคืน 
 
                          ( นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่ )  
  
            
 ๑.  บทร้อยกรองนี้ใครเป็นผู้แต่ง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.   นักเรียนคิดว่า  คนกินเหล้าผิดศีลข้อใด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.  เมาเหล้ากับเมารัก อย่างไหนเมานานกว่ากัน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.  ผู้แต่งบวชเพราะมีจุดประสงค์อย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๖ 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมท่ี  ๕ 
 
 

ชื่อกลุ่ม............................... 
   สมาชิกกลุ่ม 

    ๑.  ..................................................................................เลขท่ี...................  
    ๒.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
    ๓.  ..................................................................................เลขท่ี...................  

    ๔.  ..................................................................................เลขท่ี...................  
 
 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่านบทความต่อไปน้ี  แล้วตอบค าถาม 
 

โลกร้อนเพ่ิมมวลความชื้นในอากาศ เสริมความเส่ียงโรคภัยและ 
หายนะทางธรรมชาติ นาธาน จิลเลตต์  นักวิจัยจากแผนกศึกษาวิจัยสภาวะ 
อากาศมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย กล่าวถึงผลการศึกษาสภาวะอากาศลงใน 
นิตยสารเนเจอร์เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. ว่า ขณะน้ีสภาวะโลกร้อนก าลังท าให้ระดับ 
ความชื้นในโลกเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดพายุฤดูร้อนท่ีรุนแรง 
กว่าเดิม  รวมท้ังท าให้ชาวโลกประสบปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากความร้อน... 
   
 
๑.  ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นมีผลอย่างไรบ้าง
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 
๔.  บทความนี้บอกให้ทราบว่าโลกมีปัญหาอะไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.  การที่โลกร้อนขึ้น เป็นเพราะอะไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๗ 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กิจกรรมท่ี  ๖ 
 

ชื่อกลุ่ม.....................................................  
   สมาชิกกลุ่ม 
    ๑.  ..................................................................................เลขที่ ................... 
    ๒.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
    ๓.  ..................................................................................เลขที่ ...................  
    ๔.  ..................................................................................เลขท่ี................... 
 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่านนิทานเรื่องน้ีแล้วตอบค าถาม 
 

เพราะความไม่พึงพอใจในตนเอง  กาตัวหน่ึงจึงไปเก็บขนของ
นกยูงท่ีสลัดท้ิงไว้มาปักแซมขนของมันจนเต็มตัว ด้วยความหวังว่าจะมี
ขนหลากสีสวยงามอย่างนกยูงบ้าง  “ข้ามีขนงามกว่าขนด า ๆ ของพวก
เจ้าข้าไม่อยู่กับพวกเจ้าดีกว่า”  กาตัวน้ันจึงรังเกียจพวกพ้องของตนแล้ว
ก็ออกจากกลุ่ม  เข้าไปปะปนอยู่กับฝูงนกยูง 

พวกนกยูงเห็นกาหลงเข้ามาก็พากันรุมจิกตี  จนขนนกยูงท่ีแซม
อยู่ท่ัวตัวน้ันหลุดกระจายไป เหลือแต่ขนสีด าสนิท  กาจึงถูกนกยูงไล่ออก
จากฝูง  ครั้นมันกลับไปหาพวกของตนก็ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยแล้ว 

                                                                                        จากหนังสือนิทานอีสปร้อยเรื่อง 
 
 
๑.   เหตุที่กาต้องได้รับผลเช่นนั้น  เพราะมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  พฤติกรรมของ  กา  เปรียบกับคนที่มีลักษณะอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………… .................................................. 
๓.  ถ้าคนในสังคมไทยมีความคิดและการกระท าเหมือน  กา  ในเรื่องนี้จะส่งผลต่อสังคมอย่างไร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.  ถ้านักเรียนมีเพ่ือนที่มีลักษณะนิสัยอย่าง  กา  ในเรื่องนี้  นักเรียนจะตักเตือนเขาอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.  นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๘ 
 
 

แนวค าตอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 
 
 

 
 
 กิจกรรมท่ี  ๑ 

 
 ๑.  คนตัดต้นไม้น่ังร้องไห้อยู่ริมล าธารเพราะท าขวานตกลงไปในน้ า 

๒.  เทวดา 
๓.  คนท่ีมีความซ่ือสัตย์  สุจริตย่อมได้รับผลดีตอบแทน ส่วนผู้ท่ีละโมบอยากได้ของผู้อ่ืนย่อม

ได้รับผลกรรมท่ีจะต้องจ าเป็นบทเรียน 
๔.  ต้องคิดให้ดีก่อนพูด 
๕.  น่าเอาอย่างชายคนท่ี  ๒  เพราะเขาเป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย์  ไม่มีจิตคิดอยากได้ของคนอ่ืน  

หากคนในสังคมเป็นเช่นน้ีก็จะท าให้สังคมมีความสงบสุขตามมา 
 
 

กิจกรรมท่ี  ๒ 
 ๑.  สุนทรภู่นั่งเรือมาถึงบางพูด 

๒.  พูดดีมีคนรักคนชอบ พูดไม่ดีมีคนเกลียดหรือไม่ชอบ 
๓.  ค าพูดของเราท าให้คนรักหรือคนเกลียดก็ได้ 
๔.  เพราะเป็นคนละโมบโลภมาก  ไม่มีความซ่ือสัตย์  เทวดาจึงลงโทษ 
๕.  พูดดีกับผู้อ่ืนเขาก็ชอบพูดไม่ดีกับคนอ่ืนเขาก็ไม่ชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๑๙ 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี  ๓ 
 ๑.  เพราะต าลึงเป็นผักพ้ืนบ้านท่ีนิยมรับประทานกันมานาน  หาง่าย  เพราะส่วนใหญ่จะมีอยู่
ตามธรรมชาติ  ครั้นจะปลูกก็ง่าย  ดูแลไม่ยาก  นอกจากน้ันต าลึกผักพ้ืนบ้านมีประโยชน์ทางยา  สามารถ
ต้านโรคมะเร็งได้ 
            ๒.  ต าลึงมีคุณลักษณะพิเศษดังน้ี 
   ๒.๑  มีรสหวาน  อร่อย  และมีกล่ินหอม 
   ๒.๒  ประกอบอาหารได้หลายอย่าง 
   ๒.๓  มีสารเบต้า-แคโรทีน  ท่ีร่างกายเปล่ียนเป็นวิตามินเอได้ 
   ๒.๔  มีสารต้านมะเร็ง 
   ๒.๕  รักษาโรคหัวใจได้  
            ๓.  ท าให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย  ประหยัดเงิน  สนับสนุนพ้ืนผักพ้ืนบ้าน 
     ๔.  ทดแทนเบต้า-แคโรทีน  วิตามินเอ   
         ๕.  มีผลดีมาก  เพราะนอกจากจะท าให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อร่างกาย แล้วยังเป็นการ
ประหยัดสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

 
     กิจกรรมท่ี  ๔ 
 ๑.  สุนทรภู่ 
 ๒.  ผิดศีลข้อท่ี ๕ 
 ๓.  เมารักเมานานกว่าเมาหล้า 
   ๔.  หวังส าเร็จโพธิญาณ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมท่ี ๕ 

 
 ๑.  ประชาชนท่ัวไปและเจ้าหน้าท่ีด้วย 
 ๒.  กระทบถึงผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใกล้  และคนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 ๓.  ช่วยเหลือด้วยการบริจาคส่ิงของ 
   ๔.  การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก 
   ๕.  มีเสียงสัญญาณเตือน 
 
 
 กิจกรรมท่ี  ๖ 

 
 ๑.  หลงตนเอง  ไม่พอใจในส่ิงท่ีตนเป็น  ตนมี 

๒.  คนลืมตัว  หลงตัวเอง 
๓.  ท าให้สังคมวุ่นวาย  เพราะมีแต่คนหลงตัวเอง  ไม่รู้จักประมาณตน 
๔.  เตือนให้เขารู้จักการประมาณตนเอง 
๕.  เกิดเป็นคนไม่ควรลืมตนและพรรคพวก 
 

(พิจารณาค าตอบของนักเรียนอีกครั้ง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๑ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
  

 ค าชี้แจง   จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
        ให้นักเรียนอ่านบทกลอนต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๑ – ๓ 
 
    ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง  มีคันโพงปลูกสายไว้ปลายเสา 
        โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา  ให้มัวเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 
   ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ   พระสรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย 
             ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย   ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
      ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก    สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
        ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป    แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค่ าคืน  
                           นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่ 
  
 
 ๑. ในบทกลอนน้ีสุนทรภู่กล่าวถึงขณะเดินทางไปท่ีแห่งใด 
  ก. ไปเยี่ยมบิดา 
  ข. ไปภูเขาทอง 
   ค. ไปซ้ือเหล้า 
  ง.  ไปหาคนรัก 
 
 ๒. จากบทกลอนน้ีส่ิงใดลืมยากท่ีสุด 
  ก. การท าบุญ 
  ข. การท าบาป 
  ค. การกรวดน้ า 
       ง.  การมีความรัก 
 
 ๓. สุนทรภู่แต่งเรื่องน้ีขณะอยู่ในสถานภาพใด  
  ก. บวชเป็นเณร 
  ข. บวชเป็นพระ 
  ค. เป็นชายหนุ่ม 
     ง.  เป็นชายสูงอายุ 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๒ 
 

 
   ให้นักเรียน อ่านนิทานน้ี  แล้วตอบค าถามข้อ  ๔ – ๖ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
        
    ๔. ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด   
          ก.  เกลือล่นหายตามทาง 
          ข.  เกลือละลายไปกับน้ า 
          ค.  เจ้านายเอาเกลือไปขาย 
             ง.   เกลือถูกน้ าฝนละลายเกือบหมด 
 

    ๕. นายจัดการกับลาอย่างไร 
          ก.  ให้แบกเกลือมากกว่าเดิม 
          ข.  เอาเกลือปนกับหินให้ลาแบก 
          ค.  ใส่ฟองน้ าให้ลาแบก 
          ง.  ใส่ฟองน้ าเปียกชุ่มให้ลาแบก 
 
 
 
 

   
  ลาตัวหน่ึงบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล  ระหว่างทางกลับบ้านต้องข้าม   
ล าธาร  บังเอิญลาลื่นจนล้มลง  เกลือก็ละลายไปกับน้ าเสียมาก  เมื่อเดินทางต่อไปมันจึง   
รู้ว่าเบาหลังและสบายดี 

 ครั้งต่อไปเมื่อเจ้านายไปซ้ือเกลือท่ีริมทะเลอีก  ลาก็แกล้งลื่นในล าธารอีกเพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องแบกเกลือหนัก ๆ กลับบ้าน  เจ้านายของลารู้ทันอุบาย  จึงได้พาลาไปซ้ือ
ฟองน้ าและบรรทุกใส่หลังลา  แม้จะรู้สึกวาไม่หนักมาก  แต่ลาก็ยังแกล้งล้มในล าธาร
เช่นเดิมอีก  คราวน้ีน้ าจึงซึมเข้าไปเต็มเน้ือฟองน้ าจนชุ่มโชก ลาจึงต้องบรรทุกของท่ีมี
น้ าหนักเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว     

                                                  จาก  หนังสือนิทานอีสปร้อยเรื่อง 

 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๓ 
 

 
       ๖. นิทานเรื่องน้ีสอนว่าอย่างไร 
           ก.  ต้องซ่ือตรงต่อหน้าท่ี 
          ข.  รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดี 
          ค.  หนักเอาเบาสู้ 
          ง.  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน 
 
  ให้นักเรียน อ่านบทความน้ี แล้วตอบค าถามข้อ  ๗ – ๘ 
 
      แคลเซียมช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุน การเพ่ิมแคลเซียม ให้แก่ร่างกายจึงนับว่า 
       เป็นประโยชน์อย่างย่ิง อาหารพ้ืนๆ ท้ังน้ านม ขนมจีนน้ ายา กุ้งแห้ง กะปิ ผักใบเขียว  
   ปลาตัวเล็กท่ีกินได้ท้ังตัว หรือเต้าหู้เหลือง ล้วนเป็นอาหารท่ีสูงด้วยแคลเซียมท้ังสิ้น    
  

      
   ๗.  ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความข้างต้น 
     ก.  อาหารพื้นๆ มีแต่แคลเซียม 
        ข.  แคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุน  
             ค.  เราต้องกินอาหารพื้นๆ เป็นประจ า  
     ง.  เราจ าเป็นต้องเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกาย 
 
     ๘.  ค าว่า “อาหารพื้นๆ”  มีความหมายว่าอย่างไร 
          ก.  อาหารพื้นเมือง                
             ข.  อาหารประจ าวัน 
          ค.  อาหารท่ีมีแคลเซียม        
             ง.  อาหารท่ีหาซ้ือได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 

 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๔ 
 

 
ให้นักเรียนอ่านบทความท่ีก าหนดให้  แล้วตอบค าถาม ข้อ ๙-๑๐ 
 

ก าแพงเมืองจีน เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นมรดกล้ าค่าชิ้นหน่ึงของโลก เป็นก าแพง 
ท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในโลก เป็นก าแพงอิฐยาว ๒,๖๕๐ ไมล์ สูง ๒๕ – ๓๐ ฟุต  
หนา ๑๕- ๒๕ ฟุต มีทางเดินกว้าง  ๑๐ ฟุต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๓๐๐ – ๓๒๐ จักรพรรดิ 
ชิว่ังต่ี ให้เกณฑ์ราษฎรมาสร้างก้ันพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับธิเบต เพ่ือป้องกัน 
การรุกรานของพวกตาด 
 
 
๙. ก าแพงเมืองจีนสร้างข้ึนเพื่อจุดประสงค์ใด 

จ. เพื่อให้เป็นมรดกโลก 
ฉ. เพื่อก้ันพรมแดนจีนกับประเทศอ่ืน 
ช. เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกตาด 
ซ. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิชิวั่งต่ี 

 
๑๐. ก าแพงเมืองจีนใช้เวลาในการสร้างท้ังหมดก่ีปี 

จ. ๑๖  ปี 
ฉ. ๑๘  ปี 
ช. ๒๐  ปี 
ซ. ๒๒  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๕ 
 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

   
 ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
        ให้นักเรียนอ่านบทกลอนต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๑ – ๓ 
 
    ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง  มีคันโพงปลูกสายไว้ปลายเสา 
        โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา  ให้มัวเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 
   ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ   พระสรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย 
             ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย   ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
      ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก    สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
        ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป    แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค่ าคืน  
                           นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่ 
  
 
 ๑.  ในบทกลอนน้ีสุนทรภู่กล่าวถึงขณะเดินทางไปท่ีแห่งใด? 
   ก. ไปเยี่ยมบิดา 
   ข. ไปภูเขาทอง 
    ค. ไปซ้ือเหล้า 
   ง. ไปหาคนรัก 
 
 ๒.  จากบทกลอนน้ีส่ิงใดลืมยากท่ีสุด? 
   ก. การท าบุญ 
   ข. การท าบาป 
   ค. การกรวดน้ า 
       ง. การมีความรัก 
 
 ๓.  สุนทรภู่แต่งเรื่องน้ีขณะอยู่ในสถานภาพใด?  
   ก. บวชเป็นเณร 
   ข. บวชเป็นพระ 
   ค. เป็นชายหนุ่ม 
       ง. เป็นชายสูงอายุ 
 
 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๖ 
 

 
   ให้นักเรียน อ่านนิทานน้ี  แล้วตอบค าถามข้อ  ๔ – ๖ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
        
     ๔.  ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด   
           ก.  เกลือล่นหายตามทาง 
           ข.  เกลือละลายไปกับน้ า 
           ค.  เจ้านายเอาเกลือไปขาย 
              ง.  เกลือถูกน้ าฝนละลายเกือบหมด 
 

    ๕.  นายจัดการกับลาอย่างไร 
           ก.  ให้แบกเกลือมากกว่าเดิม 
           ข.  เอาเกลือปนกับหินให้ลาแบก 
           ค.  ใส่ฟองน้ าให้ลาแบก 
           ง.  ใส่ฟองน้ าเปียกชุ่มให้ลาแบก 
 
 
 
 

  
  ลาตัวหน่ึงบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล  ระหว่างทางกลับบ้านต้องข้าม   
ล าธาร  บังเอิญลาลื่นจนล้มลง  เกลือก็ละลายไปกับน้ าเสียมาก  เมื่อเดินทางต่อไปมันจึง   
รู้ว่าเบาหลังและสบายดี 

 ครั้งต่อไปเมื่อเจ้านายไปซ้ือเกลือท่ีริมทะเลอีก  ลาก็แกล้งลื่นในล าธารอีกเพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องแบกเกลือหนัก ๆ กลับบ้าน  เจ้านายของลารู้ทันอุบาย  จึงได้พาลาไปซ้ือ
ฟองน้ าและบรรทุกใส่หลังลา  แม้จะรู้สึกวาไม่หนักมาก  แต่ลาก็ยังแกล้งล้มในล าธาร
เช่นเดิมอีก  คราวน้ีน้ าจึงซึมเข้าไปเต็มเน้ือฟองน้ าจนชุ่มโชก ลาจึงต้องบรรทุกของท่ีมี
น้ าหนักเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว     

                                                  จาก  หนังสือนิทานอีสปร้อยเรื่อง 

 



แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ      ๒๗ 
 

 
       ๖.  นิทานเรื่องน้ีสอนว่าอย่างไร 
           ก.  ต้องซ่ือตรงต่อหน้าท่ี 
          ข.  รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดี 
          ค.  หนักเอาเบาสู้ 
          ง.  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน 
 
  ให้นักเรียน อ่านบทความน้ี แล้วตอบค าถามข้อ  ๗ – ๘ 
 
      แคลเซียมช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุน การเพ่ิมแคลเซียม ให้แก่ร่างกายจึงนับว่า 
         เป็นประโยชน์อย่างย่ิง อาหารพ้ืนๆ ท้ังน้ านม ขนมจีนน้ ายา กุ้งแห้ง กะปิ ผักใบเขียว 
    ปลาตัวเล็กท่ีกินได้ท้ังตัว หรือเต้าหู้เหลือง ล้วนเป็นอาหารท่ีสูงด้วยแคลเซียมท้ังสิ้น    
  
     
  
   ๗.  ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความข้างต้น 
       ก. อาหารพื้นๆ มีแต่แคลเซียม 
         ข. แคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุน  
              ค.  เราต้องกินอาหารพื้นๆ เป็นประจ า  
       ง. เราจ าเป็นต้องเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกาย 
 
     ๘.  ค าว่า “อาหารพื้น ๆ ”  มีความหมายว่าอย่างไร 
            ก.  อาหารพื้นเมือง                
              ข.  อาหารประจ าวัน 
            ค.  อาหารท่ีมีแคลเซียม        
              ง.  อาหารท่ีหาซ้ือได้ง่าย 
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ให้นักเรียนอ่านบทความท่ีก าหนดให้  แล้วตอบค าถาม ข้อ ๙-๑๐ 
 

ก าแพงเมืองจีน เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นมรดกล้ าค่าชิ้นหน่ึงของโลก เป็นก าแพง 
ท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในโลก เป็นก าแพงอิฐยาว ๒,๖๕๐ ไมล์ สูง ๒๕ – ๓๐ ฟุต  
หนา ๑๕- ๒๕ ฟุต มีทางเดินกว้าง  ๑๐ ฟุต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๓๐๐ – ๓๒๐ จักรพรรดิ 
ชิว่ังต่ี ให้เกณฑ์ราษฎรมาสร้างก้ันพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับธิเบต เพ่ือป้องกัน 
การรุกรานของพวกตาด 
 
 
 
๙. ก าแพงเมืองจีนสร้างข้ึนเพื่อจุดประสงค์ใด 

ก. เพื่อให้เป็นมรดกโลก 
ข. เพื่อก้ันพรมแดนจีนกับประเทศอ่ืน 
ค. เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกตาด 
ง. เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิชิวั่งต่ี 

 
๑๐. ก าแพงเมืองจีนใช้เวลาในการสร้างท้ังหมดก่ีปี 

ก. ๑๖  ปี 
ข. ๑๘  ปี 
ค. ๒๐  ปี 
ง. ๒๒  ปี 
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