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คํานํา

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA หนวยการเรียนรูท่ี 4
Language and Culture เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 12 รหัสวิชา อ33102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพื่อพัฒนาทักษะ
การอานจับใจความเนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีกําหนดให

เนื้อหาสาระในแบบฝกเสริมทักษะการอานจับโดยใชเทคนิค DR–TA หนวยการเรียนรูท่ี 4
Language and Culture ชุด Traditions and Holidays in the UK and the USA
มีความเกี่ยวของกับการเรียนรูเร่ืองวัฒนธรรมและวันหยุดท่ีสําคัญของประเทศเจาของภาษา
ท่ีนักเรียนรูจักหรือเคยไดยินมา  เมื่อนักเรียนไดอานบทอานในแบบฝกเสริมทักษะ
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR –TA แลวจะทําใหเกิดความรู  ความเขาใจ ท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น
รวมถึงสามารถพัฒนาการอานจับใจความและการอานเพื่อวิเคราะหเนื้อหาจากประสบการณ
ของนักเรียน เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม

ผูจัดทําไดจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA ขึ้น
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินในการอานเร่ืองราววัฒนธรรมและวันหยุดท่ีสําคัญ
ของเจาของภาษา เกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ความสําคญัของวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําเร่ืองท่ีอานไปถายทอดใหผูอื่นฟงไดรับรู
ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะตอยอดจากการอานจับใจความ  และสรางความสุข ความเพลิดเพลิน
และการจินตนาการใหแกผูรับฟงได

ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีไดใหความอนุเคราะห
ในการใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  ตรวจทานขอมูล ตลอดจนการชวยเหลือดานตาง ๆ
จนการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA นี้ สามารถสําเร็จ
ลุลวงดวยดี

วรัชฎา  ครองยุติ
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คําช้ีแจง

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ12 โดยมีจุดประสงคหลักคือมุงเนน
การฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษในเนื้อหาท่ีกําหนดใหโดยใชเทคนิค DR – TA
เปนสําคัญ  ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นประกอบดวยวัฒนธรรมและวันหยุดสําคัญของประเทศเจาของภาษา  และมี
ความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดยแบบฝกเสริมทักษะ
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA ท่ีจัดทําข้ึนมีท้ังหมด 8 เรื่อง ดังนี้

เรื่องท่ี 1 MARTIN LUTHER KING’S DAY
เรื่องท่ี 2 VALENTINE’S DAY
เรื่องท่ี 3 APRIL FOOL’S DAY
เรื่องท่ี 4 EASTER DAY
เรื่องท่ี 5 INDEPENDENCE DAY
เรื่องท่ี 6 HALLOWEEN
เรื่องท่ี 7 THANKSGIVING DAY
เรื่องท่ี 8 CHRISTMAS
แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA ชุด Traditions and Holidays in

the UK and the USA แตละเลมนั้น ประกอบดวยเนื้อหากิจกรรมดังตอไปนี้

นักเรียนตองเรียนรูเก่ียวกับคําศัพท เพ่ือใชทําความเขาใจในเนื้อหาและจับใจความ
จากเนื้อหาท่ีกําหนด  โดยใชกระบวนการคิด  ตรวจสอบ  และกลั่นกรองขอมูลท่ีได
จากการอานจับใจความ แลวถายโอนเปนขอความของตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

งานเดี่ยว
1. Pre - Test
2. Before you read
3. Word meaning
4. General understanding
5. In detail
6. Post - Test

งานกลุม
1. In focus
2. Taking you further
3. Thinking ahead
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การฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษในเนื้อหาท่ีกําหนดใหโดยใชเทคนิค DR – TA
เปนสําคัญ  ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นประกอบดวยวัฒนธรรมและวันหยุดสําคัญของประเทศเจาของภาษา  และมี
ความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดยแบบฝกเสริมทักษะ
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA ท่ีจัดทําข้ึนมีท้ังหมด 8 เรื่อง ดังนี้

เรื่องท่ี 1 MARTIN LUTHER KING’S DAY
เรื่องท่ี 2 VALENTINE’S DAY
เรื่องท่ี 3 APRIL FOOL’S DAY
เรื่องท่ี 4 EASTER DAY
เรื่องท่ี 5 INDEPENDENCE DAY
เรื่องท่ี 6 HALLOWEEN
เรื่องท่ี 7 THANKSGIVING DAY
เรื่องท่ี 8 CHRISTMAS
แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA ชุด Traditions and Holidays in

the UK and the USA แตละเลมนั้น ประกอบดวยเนื้อหากิจกรรมดังตอไปนี้

นักเรียนตองเรียนรูเก่ียวกับคําศัพท เพ่ือใชทําความเขาใจในเนื้อหาและจับใจความ
จากเนื้อหาท่ีกําหนด  โดยใชกระบวนการคิด  ตรวจสอบ  และกลั่นกรองขอมูลท่ีได
จากการอานจับใจความ แลวถายโอนเปนขอความของตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

งานเดี่ยว
1. Pre - Test
2. Before you read
3. Word meaning
4. General understanding
5. In detail
6. Post - Test

งานกลุม
1. In focus
2. Taking you further
3. Thinking ahead
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คําแนะนําสําหรับครู

หนวยการเรียนรูที่ 4 Language and Culture
Traditions and Holidays in the UK and the USA

เร่ืองที่ 1 : Martin Luther King’s Day

1.ข้ันเตรียมความพรอมกอนสอน
1.1 ครูควรเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณใหครบ  ดังนี้

1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู 1 ฉบับ
1.1.2 อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.1.4.1 รูปภาพการเคล่ือนไหวของคนผิวสีเพื่อเรียกรองความเทาเทียมใน
สหรัฐอเมริกา

1.1.4.2 บัตรเนื้อหา
1.1.4.3 บัตรกิจกรรม
1.1.4.4 กระดาษคําตอบ
1.1.4.5 แบบฝกหัดทายกิจกรรม
1.1.4.6 แบบทดสอบกอนเรียน
1.1.4.6 แบบทดสอบหลังเรียน
1.1.4.7 บัตรบันทึกคะแนนท้ังแบบกลุมและรายบุคคล

1.2 ครูตองศึกษารายละเอียดในแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใช
เทคนิค DR –TA เร่ืองท่ี 1 Martin Luther King’s Day ใหละเอียด  ดังนี้

1.2.1 ศึกษาเทคนิคการสอนแบบ DR – TA
(Directed Reading – Thinking Activity) ใหเขาใจ ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการสอน  ดังนี้
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เทคนิคการสอน DR – TA
(Directed Reading and Thinking Activity)

เทคนิคการสอนแบบ DR – TA นี้  เปนเทคนิคการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนคิดเปน
และรักการอาน  ประกอบดวย 3 ขั้นตอน  ดังนี้

1. ข้ันวิเคราะหและเตรียมการ
ครูศึกษาเนื้อหา  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ  และกิจกรรม

เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ข้ันใหนักเรียนอาน

ตอนที่ 1 การอานจับใจความ
นักเรียนทําการอานเนื้อหาเพื่อคนหาสาระสําคัญจากเร่ืองท่ีกําหนดให

โดยเร่ิมจากการอานแบบผานตา  อานอีกรอบเพื่อหารายละเอียด  อานซ้ําในจุดท่ีไมเขาใจ
จากนั้นนําประเด็นท่ีจับใจความไดมาเรียบเรียงใหมโดยใชถอยคําของตนเอง

ตอนที่ 2 การอานวิเคราะห
นักเรียนนําความรูท่ีไดจากการอานจบัใจความมาใชสรางความรู  ความคิด

การตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตได
3. ใหนักเรียนทํากิจกรรม

นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบท  ทํานายเหตุการณจากเนื้อหาท่ีกําหนดให
และแสดงความคิดเห็นตอยอดจากเร่ืองท่ีเรียนเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง

1.2.1 ศึกษาเนื้อหา  กิจกรรม  คําถาม  คําตอบ ในแบบฝกหัด
ทายกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน

1.2.2 แบงนักเรียนโดยการสุมเมื่อตองการทํากิจกรรมกลุมเพื่อใหนักเรียน
ไดรวมทํางานกับเพื่อนท่ีมีศักยภาพท่ีหลากหลาย  และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน

2. การปฏิบัติตนระหวางสอน
2.1 ครูชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนและแนวทางการดําเนินกิจกรรมท่ีนักเรียน

ตองปฏิบัติ
2.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

3
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ทายกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน

1.2.2 แบงนักเรียนโดยการสุมเมื่อตองการทํากิจกรรมกลุมเพื่อใหนักเรียน
ไดรวมทํางานกับเพื่อนท่ีมีศักยภาพท่ีหลากหลาย  และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน

2. การปฏิบัติตนระหวางสอน
2.1 ครูชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนและแนวทางการดําเนินกิจกรรมท่ีนักเรียน

ตองปฏิบัติ
2.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
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2.3 กําหนดเวลาใหนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
2.4 สังเกต  ใหคําแนะนํา  อธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัยในระหวางปฏิบัติ

กิจกรรม
2.5 จัดเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมกลุม

3. การปฏิบัติตนหลังการสอน
3.1 มอบหมายใหนักเรียนจัดเก็บส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณตาง ๆ จัดโตะ เกาอี้

เขาท่ีใหเรียบรอย
3.2 ตรวจผลงานท่ีมอบหมายใหนักเรียนทุกกิจกรรม วิธีการตรวจขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครู
3.3 บันทึกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดทายเร่ืองและคะแนนจากการรวมกิจกรรม

ลงในบัตรบันทึกคะแนนท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุม  พรอมแจงคะแนนใหนักเรียน
ทราบโดยเร็ว เพื่อใหนักเรียนรูพัฒนาการของตนเอง

3.4 ชื่นชมในการตรวจผลงานทุกชิ้น
3.5 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการอานจบัใจความโดยใชเทคนิค DR – TA

ครบทุกเลมแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 40 ขอ
กําหนดเวลา 40 นาที จากนั้นครูทําการตรวจใหคะแนนแกนักเรียน ซึ่งการตรวจนั้นขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของครูและประกาศผลใหนักเรียนทราบโดยท่ัวกัน
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คําแนะนําสําหรับนักเรียน

แบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA
เร่ืองท่ี 1 Martin Luther King’s Day นี้

กําหนดเวลาเรียน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดมุงหมายของการเรียน

เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง Martin Luther King’s Day แลว  นักเรียนจะสามารถ
ทําในสิ่งตอไปนี้ได

1.1 จับใจความสําคัญของเรื่อง Martin Luther King’s Day ได
1.2 บอกรายละเอียดของ Martin Luther King’s Day ได
1.3 เขียนสรุปใจความของเรื่อง Martin Luther King’s Day ได
1.4 บอกความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่อง Martin Luther King’s Day

และ สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
1.5 เขาใจความเหมือน  ความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

ของไทย  ในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เหมาะสม

1.6 เขารวมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เรื่อง Martin Luther King’s Day ได
อยางเหมาะสม

1.7 สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากเรื่อง
Martin Luther King’s Day มาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม

2. เอกสารท่ีนักเรียนจะไดรับ
2.1 คูมือนักเรียน
2.2 บัตรคําศัพท
2.3 บัตรเนื้อหา
2.4 บัตรแบบฝกหัดทายเรื่อง
2.5 บัตรกิจกรรม
2.6 แบบทดสอบกอนเรียน
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2.7 แบบทดสอบหลังเรียน
2.8 บัตรคําตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน
2.9 บัตรบันทึกคะแนนรายบุคคล
2.10 บัตรบันทึกคะแนนจากกิจกรรมกลุม
2.11 บัตรหนาท่ี (สําหรับกิจกรรมกลุม)

3. ขอตกลง
นักเรียนตองอานคูมือนักเรียน  บัตรกิจกรรมอยางละเอียด  ใหเขาใจอยางชัดเจน

กอนลงมือทํากิจกรรม
4. ลําดับกิจกรรมที่นักเรียนตองปฏิบัติ

4.1 ทํานายเร่ืองราวท่ีจะตองเรียนจากภาพสัญลักษณของวันสําคัญของเจาของภาษา
4.2 ทําแบบทดสอบกอนเรียน
4.3 เรียนรูคําศัพท
4.4 อานบัตรเนื้อหาโดยเชื่อมโยงความรูและประสบการณท่ีมีอยู
4.5 ทําแบบฝกหัดทายเร่ืองและกิจกรรม ตามคําส่ังท่ีปรากฏ
4.6 ตรวจคําตอบของแบบฝกหัดทายเร่ืองและกิจกรรมและแกไขใหถูกตอง
4.7 ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4.8 บันทึกคะแนนลงในบัตรบันทึกคะแนนรายบุคคลและคะแนนกลุม
4.9 นักเรียนตองปฏิบัติหนาท่ีตนเองตามท่ีไดรับมอบหมายเมื่อทํากิจกรรมกลุม
4.10 การทํางานกลุมนักเรียนควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล
4.11 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA

ครบทุกเลมแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 40 ขอ
เวลา 40 นาที และทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค DR – TA สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
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4.5 ทําแบบฝกหัดทายเร่ืองและกิจกรรม ตามคําส่ังท่ีปรากฏ
4.6 ตรวจคําตอบของแบบฝกหัดทายเร่ืองและกิจกรรมและแกไขใหถูกตอง
4.7 ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4.8 บันทึกคะแนนลงในบัตรบันทึกคะแนนรายบุคคลและคะแนนกลุม
4.9 นักเรียนตองปฏิบัติหนาท่ีตนเองตามท่ีไดรับมอบหมายเมื่อทํากิจกรรมกลุม
4.10 การทํางานกลุมนักเรียนควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล
4.11 เมื่อนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการอานจับใจความโดยใชเทคนิค DR – TA

ครบทุกเลมแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 40 ขอ
เวลา 40 นาที และทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค DR – TA สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
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มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดประสงคการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู

ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวช้ีวัด

ม.4-6 / 1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส
และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.4-6 / 2 อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา

ม.4-6 / 3 เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม

จุดประสงคการเรียนรู

จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง Martin Luther King’s Day
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญของเร่ือง Martin Luther King’s Day ได
2. นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของเร่ือง Martin Luther King’s Day ได
3. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเร่ือง Martin Luther King’s Day ได

7

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดประสงคการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู

ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวช้ีวัด

ม.4-6 / 1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส
และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.4-6 / 2 อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา

ม.4-6 / 3 เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม

จุดประสงคการเรียนรู

จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง Martin Luther King’s Day
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญของเร่ือง Martin Luther King’s Day ได
2. นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของเร่ือง Martin Luther King’s Day ได
3. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเร่ือง Martin Luther King’s Day ได

7

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดประสงคการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู

ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวช้ีวัด

ม.4-6 / 1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส
และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.4-6 / 2 อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา

ม.4-6 / 3 เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม

จุดประสงคการเรียนรู

จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง Martin Luther King’s Day
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญของเร่ือง Martin Luther King’s Day ได
2. นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของเร่ือง Martin Luther King’s Day ได
3. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเร่ือง Martin Luther King’s Day ได

7



Vocabulary

equal ( adj.)
อคีวัล

เทากัน, เสมอกัน

in front of ( prep.)
อนิ  ฟรอนทฺ  ออฟ

ดานหนา

shouted ( vt.)
เชาเทด
ตะโกน

arrested ( vt.)
อะเรสเทด

จับกุม

heard ( vt.)
เฮอด

ไดยิน, ไดขาว

right ( n.)
ไรทฺ

สิทธิ, ความชอบธรรม

agree ( vi.)
อะกรี

เห็นดวย

each other ( adj.)
อีช  อาเธอรฺ
ซึ่งกันและกัน

against ( prep.)
อะเกนสฺทฺ

คัดคาน  ไมเห็นดวย
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Vocabulary

judge ( vt.)
จัจฺ

พิพากษา, ตัดสิน

skin ( n.)
สคิน

ผิวหนัง

became (vt.)
บีเคม

กลายเปน

youngest ( adj.)
ยังเกสทฺ

อายุนอยท่ีสุด

receive ( vt.)
รีซีฟวฺ

รับ, ไดรับ

Nobel Peace Prize
( n.) โนเบล พีซ ไพรซฺ

รางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ

ง
สิทธิ, ความชอบธรรม

murdered ( vt.)
เมอเดอ

ฆา

congress ( n.)
ค็องเกร็ส
รัฐสภา

public holiday ( n.)
พับลิค ฮอลิเดยฺ
วันหยุดราชการ
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Direction : Read the story of Martin Luther King’s Day and answer the
questions.

“Martin Luther King, Jr.” was a black man in the United states
of America. He always said, “All people are equal.”

One day in December 1955. A black woman got on a bus and
took a seat in the front of the bus. “Don’t sit there!” shouted
the bus driver. In those days black people could sit only in the back of
the bus. The woman did not move. She was arrested by the police.

When Martin the Luther King heard about this, he said,
“Let’s stop using the buses. We must win the right to take any seat
on a bus.” The black people agreed. The helped each other. They took
each other to school or work in their own cars. Many white people were
against them. But they did not give up. This lasted for 381 days.
At last they won. They got the right to sit on any seat on a bus.

Now Martin Luther King was the leader of the black people.
He worked very hard for the rights of the black people. “I have a dream,”
he said. “One day people will not judge each other by the color of
their skin.”

In 1964 Martin Luther King became the youngest person to receive
the Nobel Peace Prize.

He was murdered in 1968. He was only 39 years old. He died
because of his work, Congress made the third Monday of January a public
holiday in 1986.

Pre – Test : Martin Luther King’s Day
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1. Who is the main person of this story?
a. Martine Luther King b. Martin Luther King
c. Martine Luther King, Jr. d. Martin Luther King, Jr.

2. What color is his skin?
a. White b. Pink
c. Black d. Yellow

3. Where does he live?
a. The United States of America b. Italy
c. The United Kingdom d. Greece

4. What was the sentence that Martin always says?
a. God bless you. b. Don’t sit there!
c. We must stop using the buses. d. All people are equal.

5. Could black people sit in front of the public buses in 1955?
a. Yes, they do. b. No, they couldn’t.
c. No, they don’t. d. Yes, they can.

6. What would the police do with the black people if they break the law
of sitting on the bus in 1955?
a. Punish them. b. Arrest them.
c. Take them to the jail. d. Chase them out of the city.
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c. No, they don’t. d. Yes, they can.

6. What would the police do with the black people if they break the law
of sitting on the bus in 1955?
a. Punish them. b. Arrest them.
c. Take them to the jail. d. Chase them out of the city.
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7. How do black people solve this problem?
a. They stopped using the public bus.
b. They bought a public bus.
c. They moved out of the city.
d. They broke the law.

8. What was the result after the black people’s protest?
a. They won the right to sit on any seat on the bus.
b. They sent their children to learn in the public school again.
c. Nobody judged them by the color of their skins.
d. They all died after the protest.

9. What was the reward Martin Luther King received after winning the black
equality claim?
a. Award from the UN b. Academy Award
c. Nobel Peace Prize d. Oscar

10. Is he the youngest person to received this award?
a. Yes, she is. b. No, she isn’t.
c.  Yes, he is. d. No, he isn’t.
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Martin Luther King’s Day

“Martin Luther King, Jr.” was a black man in the United States
of America. He always said, “All people are equal.”

One day in December 1955. A black woman got on a bus
and took a seat in the front of the bus. “Don’t sit there!”
shouted the bus driver. In those days black people could sit only
in the back of the bus. The woman did not move. She was arrested by the police.

When Martin the Luther King heard about this,
He said, “ Let’s stop using the buses.
We must win the right to take any seat on a bus.”

The black people agreed. The helped each other. They took each other to
school or work in their own cars.

Many white people were against them.
But they did not give up. This lasted for 381 days.
At last they won. They got the right to sit on any seat on a bus.

Now Martin Luther King was the leader of the black people. He worked very
hard for the rights of the black people.

“I have a dream,” he said. “One day people will not
judge each other by the color of their skin.”

In 1964 Martin Luther King became the youngest person
to receive the Nobel Peace Prize.

He was murdered in 1968. He was only 39 years old. He died because of his
work, Congress made the third Monday of January a public holiday in 1986.
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Direction : Predict the name of the tradition from the given images.

The name of this tradition is

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

Name…………………………………………………………………..Class………….Number………….

Exercise 1.1  : Before you read
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Exercise 1.2 : Word meaning

Direction : Choose the correct word or phrase which describes
the red word in each sentence.

1. All people are equal.
a. The same in size, quantity and value.
b. Type of a strong glue.

2. A black woman got on a bus and took a seat in front of the bus.
a. An attempt to find.
b. Place where you can sit.

3. Many white people were against them.
a. One more time.
b. Opposing or disagreeing with.

4. One day people will not judge each other by the color of their skin.
a. A feeling of great happiness.
b. Make decision.

5. Martin Luther King became the youngest person to receive the Nobel Peace
Prize.
a. An award that is given to a person who wins a competition.
b. The state of being alone and not watched or disturbed by other people.
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Direction : Write R for right and W for wrong for each of following
statements.

………………..1. Martin Luther King, Jr. was a black American.
………………..2. In those days anybody could take any seat in the bus.
………………..3. When a black woman got on a bus, the driver told her to

move to the back of the bus.
…………….....4. The woman said, “All right. I’ll move to the back.”
………………..5. The police arrested the woman.
………………..6. Martin Luther King said, “Let’s stop using buses.”
………………..7. The black people agreed with him.
………………..8. At last the black people got the right to sit on the seats in

the back of the bus.
………………..9. Martin Luther King was the youngest person to receive the

Nobel Peace Prize.
………………..10. King was an old man when he was shot and killed.

Name…………………………………………………………………..Class………….Number………….

Exercise 1.3 : General understanding
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Direction : Write a short answer to each question.

Exercise 1.4 : In detail

17

5. What was the result of the black people’s protest?

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

4. How many days did black people stop using the public buses?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Who is the key person of this story and what does he do?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

2. In 1955, could black people take a seat in the front of the bus?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. What would happen if the black people took a seat
In the front of the bus in 1955?

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Group activity 1: In focus

Direction : Below are some sentences about Martin Luther King’s Day.
Can you put them in the correct order? Number them from 1 to 5.

a. Many white people were against them. But they did not
give up. This lasted  for 381 days. At last they won.(………….)

b. Martin Luther King, Jr. was a black man in

The United States of

America. (…………..)
c. Martin Luther King, Jr. (…………….)

d. Martin said, “let’s stop using the buses we must win the right
to take any seat on a bus.” (………………….)

e. One day a black woman got on a bus and took a seat in the front
of the bus “Don’t sit there!” shouted the bus driver.(……………)
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Group activity 2 : Taking you further

Martin Luther King was an ………………….. black leader who wanted equality
for black people and fought for their ……………………. Preaching non - violence
like Gandhi he tried not to consider the …………………. as second – class citizens.
He was …………………….. in 1968. Because of his work, ………………. made his birthday
a public holiday in 1986.

Direction : Below are some scrambled words taken from the text above.
Can you unscramble the letters by guessing from Thai meaning of
each word and put them back in the correct spaces?

Scrambled words Thai meaning Unscrambled
Words

tmiantorp สําคัญ
Kblac pploee คนผิวสี

Cserongs รัฐสภา
Liciv thigir สิทธิมนุษยชน
rededrum สังหาร
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Group activity 3 : Thinking ahead

Direction : Discuss the following questions in a group then present your
answers to your classmates.

1. What do you know about Martin Luther King’s Day?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. What would you do if you could not take any seat in the front of the bus in
Thailand because you are Esan people?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Do you agree with the black people’s protest? Why?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Do you judge people by the color of their skin? Why?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…

5. What is an unfair situation in Thailand that you need the government to
solve?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Post – Test : Martin Luther King’s Day

Direction : Read the story of Martin Luther King’s Day and answer the
questions.

“Martin Luther King, Jr.” was a black man in the United states
of America. He always said, “All people are equal.”

One day in December 1955. A black woman got on a bus and took
a seat in the front of the bus. “Don’t sit there!” shouted the bus driver.
In those days black people could sit only in the back of the bus.
The woman did not move. She was arrested by the police.

When Martin the Luther King heard about this, he said,
“Let’s stop using the buses. We must win the right to take any seat
on a bus.” The black people agreed. The helped each other. They took
each other to school or work in their own cars. Many white people
were against them. But they did not give up. This lasted for 381 days.
At last they won. They got the right to sit on any seat on a bus.

Now Martin Luther King was the leader of the black people.
He worked very hard for the rights of the black people. “I have a dream,”
he said. “One day people will not judge each other by the color of
their skin.”

In 1964 Martin Luther King became the youngest person to receive
the Nobel Peace Prize.

He was murdered in 1968. He was only 39 years old. He died
because of his work, Congress made the third Monday of January a public
holiday in 1986.

21

Post – Test : Martin Luther King’s Day

Direction : Read the story of Martin Luther King’s Day and answer the
questions.

“Martin Luther King, Jr.” was a black man in the United states
of America. He always said, “All people are equal.”

One day in December 1955. A black woman got on a bus and took
a seat in the front of the bus. “Don’t sit there!” shouted the bus driver.
In those days black people could sit only in the back of the bus.
The woman did not move. She was arrested by the police.

When Martin the Luther King heard about this, he said,
“Let’s stop using the buses. We must win the right to take any seat
on a bus.” The black people agreed. The helped each other. They took
each other to school or work in their own cars. Many white people
were against them. But they did not give up. This lasted for 381 days.
At last they won. They got the right to sit on any seat on a bus.

Now Martin Luther King was the leader of the black people.
He worked very hard for the rights of the black people. “I have a dream,”
he said. “One day people will not judge each other by the color of
their skin.”

In 1964 Martin Luther King became the youngest person to receive
the Nobel Peace Prize.

He was murdered in 1968. He was only 39 years old. He died
because of his work, Congress made the third Monday of January a public
holiday in 1986.

21

Post – Test : Martin Luther King’s Day

Direction : Read the story of Martin Luther King’s Day and answer the
questions.

“Martin Luther King, Jr.” was a black man in the United states
of America. He always said, “All people are equal.”

One day in December 1955. A black woman got on a bus and took
a seat in the front of the bus. “Don’t sit there!” shouted the bus driver.
In those days black people could sit only in the back of the bus.
The woman did not move. She was arrested by the police.

When Martin the Luther King heard about this, he said,
“Let’s stop using the buses. We must win the right to take any seat
on a bus.” The black people agreed. The helped each other. They took
each other to school or work in their own cars. Many white people
were against them. But they did not give up. This lasted for 381 days.
At last they won. They got the right to sit on any seat on a bus.

Now Martin Luther King was the leader of the black people.
He worked very hard for the rights of the black people. “I have a dream,”
he said. “One day people will not judge each other by the color of
their skin.”

In 1964 Martin Luther King became the youngest person to receive
the Nobel Peace Prize.

He was murdered in 1968. He was only 39 years old. He died
because of his work, Congress made the third Monday of January a public
holiday in 1986.

21



1. Who is the main person of this story?
a. Martin Luther King b. Martin Luther King, Jr.
c. Martine Luther King d. Martine Luther King, Jr.

2. What color is his skin?
a. Black b. White
c. Yellow d. Pink

3. Where does he live?
a. Italy b. The United Kingdom
c. Greece d. The United States of America

4. What was the sentence that Martin always says?
a. We must stop using the buses. b. Don’t sit there!
c. All people are equal. d. God bless you.

5. Could black people sit in front of the public buses in 1955?
a. Yes, they can. b. No, they couldn’t.
c. Yes, they do. d. No, they can’t.

6. What would the police do with the black people if they break the law
of sitting on the bus in 1955?
a. Arrest them. b. Take them to the jail.
c. Punish them. d. Chase them out of the city.
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2. What color is his skin?
a. Black b. White
c. Yellow d. Pink

3. Where does he live?
a. Italy b. The United Kingdom
c. Greece d. The United States of America

4. What was the sentence that Martin always says?
a. We must stop using the buses. b. Don’t sit there!
c. All people are equal. d. God bless you.
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7. How do black people solve this problem?
a. They bought a public bus.
b. They broke the law.
c. They stopped using the public bus.
d. They moved out of the city.

8. What was the result after the black people’s protest?
a. They won the right to sit on any seat on the bus.
b. They all died after the protest.
c. Nobody judged them by the color of their skins.
d. They sent their children to learn in the public school again.

9. What was the reward Martin Luther King received after winning the black
equality claim?
a. Academy Award b. Oscar
c. Award from the UN d. Nobel Peace Prize

10. Is he the youngest person to received this award?
a. Yes, he is. b. No, he isn’t.
c. Yes, she is. d. No, she isn’t.
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Individual score card

Name……………………………………………………………………………….
Class………………………………No………………………

No. Name of work Full score My score

1 Pre –Test : Martin Luther King’s Day 10 points
2 Exercise 1.1 : Before you read 5 points

3 Exercise 1.2 : Word meaning 5 points

4 Exercise 1.3 : General understanding 5 points

5 Exercise 1.4 : In detail 5 points
6 Post – Test : Martin Luther King’s Day 10 points

Total 40 points
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Group score card

Group :……………………………………………………..

Names of the members

Name No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Class………………………………………..

Item Name of work Full score Our score
1 Group activity 1 : In focus 5 points
2 Group activity 2 : Taking you further 5 points
3 Group activity 3 : Thinking ahead 5 points

Total 15 points

27

Group score card

Group :……………………………………………………..

Names of the members

Name No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Class………………………………………..

Item Name of work Full score Our score
1 Group activity 1 : In focus 5 points
2 Group activity 2 : Taking you further 5 points
3 Group activity 3 : Thinking ahead 5 points

Total 15 points

27

Group score card

Group :……………………………………………………..

Names of the members

Name No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Class………………………………………..

Item Name of work Full score Our score
1 Group activity 1 : In focus 5 points
2 Group activity 2 : Taking you further 5 points
3 Group activity 3 : Thinking ahead 5 points

Total 15 points

27



Duty card

Group :………………………………………………………………………..

Name Position Duty
1. Head of the

group
1. Lead the members to

success.
2. Share work between the

members.
3. Encourage the members

to join the activities.
2 Group

secretary
1. Write the information in

group work for
presentation.

2. Record the score of group.
3 Group

supporter 1
1. Receive documents and

equipment from the
teacher and share them
between the members.

4 Group
supporter 2

1. Prepare the tools to do
group work activities such
as colored papers, scissors,
rulers and color pens.

5 Group
presenter 1

1. Present group work in
front of the class.

6 Group
presenter 2

1. Present group work in
front of the class.
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Answer Key
Pre – Test

Exercise 1.1 – exercise 1.4
Group activity 1 – 3

Post – Test

29
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The name of this tradition is

Martin Luther King’s Day.

Answer Key
Exercise 1.1  : Before you read
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Answer Key
Exercise 1.2 : Word meaning

1. All people are equal.
a. The same in size, quantity and value.
b. Type of a strong glue.

2. A black woman got on a bus and took a seat in front of the bus.
a. An attempt to find.
b. Place where you can sit.

3. Many white people were against them.
a. One more time.
b. Opposing or disagreeing with.

4. One day people will not judge each other by the color of their skin.
a. A feeling of great happiness.
b. Make decision

5. Martin Luther King became the youngest person to receive the Nobel Peace
Prize.
a. An award that is given to a person who wins a competition.
b. The state of being alone and not watched or disturbed by other people.
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………R………..1. Martin Luther King, Jr. was a black American.
………W……….2. In those days anybody could take any seat in the bus.
………W……….3. When a black woman got on a bus, the driver told her to

move to the back of the bus.
………W……....4. The woman said, “All right. I’ll move to the back.”
………R…………5. The police arrested the woman.
………R…………6. Martin Luther King said, “Let’s stop using buses.”
………R…………7. The black people agreed with him.
………W………..8. At last the black people got the right to sit on the seats in

the back of the bus.
………R………...9. Martin Luther King was the youngest person to receive

the Nobel Peace Prize.
………W……….10. King was an old man when he was shot and killed.

Name…………………………………………………………………..Class………….Number………….

Answer Key
Exercise 1.3 : General understanding
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Answer Key
Exercise 1.4 : In detail

34

5. What was the result of the black people’s protest?

The win the right to sit on any seat on the bus.

4. How many days did black people stop using the public buses?
381 days.

1. Who is the key person of this story and what does he do?
Martin Luther King, Jr. He fight for the civil rights of black people.

2. In 1955, could black people take a seat in front of the bus?
No, they can’t.

3. What would happen if the black people took a seat in front of the bus
in 1955?

The police will arrest them.
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Answer Key
Group activity 1: In focus

a. Many white people were against them. But they did not give
up. This lasted  for 381 days. At last they won.(……5…….)

b. Martin Luther King, Jr. was a black man in The United States of

America. (……2……..)

c. Martin Luther King, Jr. (……1……….)

d. Martin said, “let’s stop using the buses we must win the right
to take any seat on a bus.” (………4………….)

e. One day black woman got on a bus and took a seat in the front
of the bus “Don’t sit there!” shouted the bus driver.(……3………)
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Answer Key
Group activity 2 : Taking you further

Martin Luther King was an important black leader who wanted equality
for black people and fought for their civil rights Preaching non - violence
like Gandhi he tried not to consider the black people as second – class
citizens. He was murdered in 1968. Because of his work, Congress made
his birthday a public holiday in 1986.

Scrambled words Thai meaning Unscrambled
Words

tmiantorp สําคัญ important
Kblac pploee คนผิวสี black people

Cserongs รัฐสภา Congress
Liciv thigir สิทธิมนุษยชน civil rights
rededrum สังหาร murdered
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Answer Key
Group activity 3 : Thinking ahead

1. What do you know about Martin Luther King’s Day?
He is the leader of black people and fight for civil rights of them.

2. What would you do if you cannot take any seat in front of the bus in
Thailand because you are Isan people?
We will request for my civil rights as being Thai citizens.

3. Do you agree with the black people’s protest? Why?
Yes, we do. Because it is the best way to request for their civil rights.

4. Do you judge people by the color of their skin? Why?
No, we don’t. Because goodness in their heart is more important than
their appearances.

5. What is an unfair situation in Thailand that you need the government to
solve?
Public service
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Answer Key
Post – Test : Martin Luther King’s Day

Item a b c d
1 X
2 X
3 X

4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X

Name……………………………………………………………Class……………Number…………
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