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 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ เล่มที่ 6 การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี ได้จัดท าขึ้นเพื่อ

ใช้ในการฝึกทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถ                      

จับใจความส าคัญจากงานเขียนได้อย่างแม่นย า อ่านแล้วน าความรู้ความคิดและ

ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน ขณะเดียวกันก็ยังท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนักเรียน

จะได้น าไปฝึกทักษะแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถน าไปใช้ทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได้

เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพรอ่งในทักษะการอ่านดว้ย   

 หวังว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี เล่มที่ 6 นี้ คงจะ

เอือ้ประโยชน์แก่นักเรยีน ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี  

 

 

                                         โนร ี หมีนหวัง 
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สารบัญ 

 
เรื่อง   หน้า  

ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

ค าช้ีแจง  ๑ 

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้  ๒ 

แบบทดสอบก่อนเรียน  3 

ใบความรู ้  6 

แบบฝกึทักษะที่  ๑   8 

แบบฝกึทักษะที่ ๒  11 

แบบฝกึทักษะที่ ๓  13 

แบบทดสอบหลังเรยีน  15 

บรรณานุกรม  18 

ภาคผนวก  ๑๙ 

เฉลยแบบทดสอบก่อน  ๒๐ 

แนวการตอบ / เฉลย แบบฝึกทักษะที่ ๑  ๒๑ 

แนวการตอบ / เฉลย แบบฝึกทักษะที่ ๒  ๒๒ 

แนวการตอบ / เฉลย แบบฝึกทักษะที่ ๓  ๒๓ 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน  ๒๔ 

แบบบันทึกคะแนนแบบฝกึทักษะ เล่ม 6  25 
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ค าชี้แจง 
 

 

 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญเพื่อพัฒนาการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีทั้งหมดจ านวน ๖ เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ ๑. ความรูพ้ื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ 

เล่มที่ ๒. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทความ 

 เล่มที่ ๓. การอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง 

 เล่มที่ ๔. การอ่านจับใจความส าคัญจากขา่ว 

 เล่มที่ ๕. การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 

 เล่มที่ ๖. การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี 

 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญเล่มนี้ เป็นเล่มที่  6 เรื่องการอ่าน                  

จับใจความส าคัญจากสารคดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน                             

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกทักษะ                    

จ านวน ๓ แบบฝึก แบบทดสอบหลังเรียน และเฉลย/แนวการตอบ เพื่อให้ครูผู้สอน                  

และนักเรยีนสามารถตรวจค าตอบได้ 

 ขัน้ตอนการใช้แบบฝึก 

๑. นักเรยีนศกึษาท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ของแบบฝึก 

๒. นักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

๓. นักเรยีนศกึษาใบความรูก้ารอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี 

๔. นักเรยีนท ากิจกรรมในแบบฝึกทั้ง ๓ แบบฝึก 

๕. นักเรยีนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

๖. นักเรยีนร่วมตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก 

๗. นักเรยีนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อหาขอ้สรุปจากกิจกรรมภายในกลุ่ม  

๘. ครูและนักเรียนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนจากการท า

กิจกรรมในแบบฝึกและแบบทดสอบ 
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สาระการเรียน / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 

   สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ

น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชวีิตและมีนสิัยรักการอา่น 

 

 ตัวชี้วัด 

ม.2/๒ จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธบิายรายละเอียดจาก              

เรื่องที่อา่น 

ม.2/5 ๕. วิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริง ขอ้มูลสนับสนุน และ

ขอ้คดิเห็นจากบทความที่อ่าน 

 

 จุดประสงค์การเรียนรู ้

เมื่อก าหนดเรื่องให้อ่านแล้วนักเรยีนสามารถ 

๑. จับใจความส าคัญจากสารคดี 

๒. ตอบค าถามของสารคดีท่ีอ่านได้ 

 

 สาระการเรียนรู ้

๑. ความหมายของสารคดี 

๒. ประเภทของสารคดี 
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 ๑. ข้อใดคือความหมายของ สารคดี 

  ก. งานเขียนหรอืวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นข้อเท็จจรงิ พัฒนาความรู ้สติปัญญา 

  ข. งานเขียนหรอืวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นการแสดงความคิด พัฒนาความรู้ สติปัญญา 

  ค. งานเขียนหรอืวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึน้บนโลกปัจจุบัน 

  ง. ข่าวสาร เอกสาร หนังสือที่ให้ความรู้ พัฒนาอารมณ์ สังคม 

 ๒. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการเขียนสารคดี 

ก. มุ่งเสนอสาระแก่ผู้อ่านเพียงอย่างเดียว  

ข. มุ่งเสนอสารแก่ผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้  

ค. มุ่งให้ผูอ้่านได้รับความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน 

ง. มุ่งเสนอสาระแก่ผูอ้่าน เพื่อให้ผู้อา่นได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน 

 ๓. “เป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง” คือสารคดี

ประเภทใด 

  ก. สารคดีเชงิวิชาการ ค. สารคดีชีวประวัต ิ

  ข. สารคดีท่องเที่ยว ง. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ 

 4. สารคดีเรื่อง “ชีวติหญิงในเรือนจ า” น่าจะเป็นสารคดีให้ความรูเ้กี่ยวกับอะไร 

  ก. คุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต ค. การใช้ชีวติในคุก 

  ข. การใช้ชีวติที่สุขสบาย ง. การเปลี่ยนแปลงของคนในโลก 

 

 

 

 

 

 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายวงกลม  ลอ้มรอบตัวอักษร                             

หน้าขอ้ค าตอบที่ถูกตอ้งเพียงข้อเดียว  
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๔ 

 5. “เป็นสารคดีที่ผูเ้ขียนต้องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” คือสารคดี

ประเภทใด 

  ก. สารคดีเชิงวิชาการ ค. สารคดีชีวประวัติ 

  ข. สารคดีท่องเที่ยว ง. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ 

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 6-10 

 
 

6. สารคดีเรื่อง “น้ าแข็งแหง้” เป็นสารคดีประเภทใด 

 ก. สารคดีเชงิวิชาการ ค. สารคดีชีวประวัต ิ  

 ข. สารคดีท่องเที่ยว ง. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ 

 

  

น้ าแข็งแห้ง 

 อย่าคิดว่า น้ าแข็งแห้ง คือ ก้อนน้ าแข็งเปล่าไม่ใส่น้ า น้ าแข็งแห้วกินไม่ได้ เอามือ

จับก็ไม่ได้ เพราะเย็นจัดจนให้มอืไหม้ได้ 

 น้ าแข็งแห้งเป็นชื่อสามัญใช้เรียก คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง นัก เรียนรู้จักแก๊ส

คารบ์อนไดออกไซด์แล้ว ถ้าอัดแกส๊โดยใช้ความดันใหเ้ป็นของเหลว แล้วปล่อยให้ระเหย

เร็วๆ จะได้เกล็ดคารบ์อนไดออกไซด์แข็งคล้ายหมิะ สามารถอัดเป็นแท่งต่อไปได้ 

 น้ าแข็งแห้งมีสีขาวคล้ายน้ าแข็งธรรมดา เย็นจัดกว่าน้ าแข็งมาก มีอุณหภูมิราว       

-45 องศาเซลเซียส และบาทอาจจะเย็นต่ ากว่าถึง -80 องศาเซลเซียส ในสภาพ

ธรรมดา น้ าแข็งแห้ง น้ าแข็งแห้งไม่หลอมเหลวเป็นของเหลว แต่จะเปลี่ยนจากของแข็ง

เป็นแก๊สโดยตรง ซ่ึงเรียกว่า ระเหิด ดังนั้นจะเห็นว่า รอบๆ น้ าแข็งแห้งมคีวันสีขาวบางๆ 

 เนื่องจากความเย็นจัด ไม่หลอมละลายเป็นของเหลวเหมือนน้ าแข็งทั่วไป จึงใช้

น้ าแข็งแห้งห่อหุม้อาหารสดที่ต้องการแช่แข็งส่งไปทางไกล จะช่วยถนอมอาหาร เช่น กุ้ง 

ในการขนส่งให้สดอยู่ได้หลายวัน เมื่อระเหิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก้จะคลุม

ห่อหุ้มสิ่งที่เราต้องการให้เย็น เป็นฉนวนไปในตัว บางครั้งเขายังใช้น้ าแข็งแห้งในฉาก

ละคร ที่ต้องการหมอกควันอีกด้วย 

(ประเทือง คล้ายสุบรรณ,์ ม.ป.ป. : 6)  
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๕ 

 

7. น้ าแข็งแหง้มีอุณหภูมเิท่าไร 

 ก. 45 องศาเซลเซียส  

 ข. อาจมากว่า -45 องศาเซลเซียส  

 ค. ระหว่าง 48 – 80 องศาเซลเซียส 

 ง. อาจมากว่า 100 องศาเซลเซียส 

 8. ถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้น้ าแข็งแหง้ที่ก าลังระเหิด จะรู้สึกอย่างไร 

  ก. ร้อน  

  ข. เย็น  

  ค. ส าลักควัน 

  ง. ผวิหนังไหม้ 

 9. น้ าแข็งแห้ง มีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด 

  ก. การค้า  

  ข. การแพทย์ 

  ค. การแสดงละคร  

  ง. ความบันเทิง 

 10. เกล็ดคารบ์อนไดออกไซด์ แข็งคล้ายหิมะ จะเปลี่ยนจกของแข็งเป็นแก๊ส เรยีกว่า 

  ก. การละลาย  

  ข. การระเหย 

  ค. การระเหิด  

  ง. การหลอมเหลว 
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๖ 

 

 

         
                                

 
 
 ความหมายของสารคดี 

 สารคดี หมายถึง งานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งที่เสนอเรื่องราวของบุคคล 

สถานที่หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความรู้  ข้อเท็จจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ 

และข้อเท็จจริงเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้อ่านเกิดคุณค่าทางปัญญาและได้รับ

ความเพลิดเพลินไปในขณะเดยีวกัน กลวิธีการเขียนที่เร้าความสนใจและการใช้ส านวน

ที่ชวนอา่น 
 

 ประเภทของสารคดี  

  ๑. สารคดีเชิงวิชาการ เป็นสารคดีที่ผู้เขียนต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวชิาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเป็นความรู้โดยกว้างๆ ไม่ใช่วชิาใดวชิาหนึ่ง 

  ๒. สารคดีท่องเที่ยว เป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ

สถานที่  การเดินทางและการท่องเที่ยวต่างๆ โดยชี้ให้เห็นความน่าสนใจมักมี

ภาพประกอบสวยงาม 

  ๓. สารคดีชีวประวัติ เป็นสารคดีที่เขียนถึงเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่

นา่สนใจหรอืเป็นบุคคลส าคัญ 

  ๔. สารคดีเกี่ยวกับสัตว ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวติหรอืความเป็นอยู่ของสัตว์

ตา่งๆ ท าให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาตขิองสัตวม์ากขึ้น 

 

(ประพนธ์ เรื่องณรงค์ และคณะ, 2545: 119) 
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๗ 

 

 แนวการอ่านจับใจความส าคัญสารคดี  

  การอ่านใจความสารคดีให้บรรลุจุดประสงคม์ีแนวทาง  ดังนี้ 

  ๑. ตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านได้ชัดเชน เช่น อ่านเพื่อหาความรู้ เพื่อความ

เพลิดเพลิน หรือเพื่อบอกเจตนาของผู้เขียนเพราะจะเป็นแนวทางก าหนดการอ่านได้

อย่างเหมาะสมและจับใจความหรอืค าตอบไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ 

  2. ส ารวจสว่นประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น เชื่อเรื่อง ค าน า สารบัญ 

ค าชี้แจงการใช้หนังสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้ เกิด

ความเขา้ใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสอืที่อา่นได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

  3. ท าความเข้าใจลักษณะของสารคดีท่ีต้องการอ่านว่ามีจุดเด่นลักษณะพิเศษ

อะไรบา้ง ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางการอา่นจับใจความส าคัญได้งา่ยขึ้น 

  4. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาประกอบจะท าความ

เข้าใจและจับใจความเรื่องที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

(ศรีอัมพร ประทุมนันท์, 2559 : ออนไลน์) 

 

  
 

 
 
 
  



แบบฝกึทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เล่มที่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคด ี

  

  

๘ 

 

 
 

แบบฝึกทักษะที่ ๑ 
    

ค าชี้แจง  1. ให้นักเรียนอ่านสารคดี เรื่อง “เรือนไทย” แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 2. รวม 10 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที 
 

 

 “เรือนไทย”

เรามักจะเรียกที่พักอาศัยว่า "บ้าน" เสมอ ความจริงบ้าน คือ ส่วนที่มีบริเวณ

ที่ดินโดยรอบ รวมกับตัวอาคารทั้งหมด เฉพาะตัวอาคารนั้น เรียกว่า "เรือน" 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง จนถึงภาคใต้ของประเทศไทย มีเรือนพักอาศัย

แตกตา่งกันหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับทอ้งถิ่นท่ีต้ัง และสภาพแวดลอ้ม 

เรือนไทยทั่วไปเป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนสูง 

ประกอบด้วยห้องนอน ห้องครัว ระเบียง และ

ชาน หลังคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องดินเผา จาก 

แฝก หญ้าคา หรือใบตองตึง เรือนของผู้มีอาชีพ

ตา่งๆ เชน่ ชาวไร ่ชาวนา ชาวสวน เรือนผู้มีฐานะ

อันจะกิน (คหบดี) เรือนที่อยู่ในเมือง เรือนที่อยู่

ในชนบท เรื อนชาว เขา  เ รื อนชาวประมง                 

มีรายละเอียดแตกตา่งกันไป  ซึ่งพอสรุปเป็น 

ประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรือนไทยเดิมที่มีแบบแผน และเรือนพื้นบ้านใน

ชนบททั่วไป 
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๙ 

 

 

 

 เรือนไทยเดิม ตั้งอยู่ในเขตตัว

เมือง และในเขตนอกเมือง เป็นเรือนที่มี

รูปรา่งลักษณะแบบแผนของแต่ละหลังที่

แน่นอน และคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ 

จะแตกต่างกันบ้างในส่วนที่เป็นขนาด

ของเรอืน แบบฝาแตล่ะชนิด การจัดชาน 

การวางบันได และส่วนปลกีย่อยอื่นๆ 

 เท่านั้นเรือนประเภทนี้มีวิธีการก่อสร้างที่ละเอียดประณีต เป็นเรือนที่ถาวร และ

ทนทาน มีอายุอยู่ได้นานตั้งแต่ ๕๐ ปี  ขึ้นไป เรือนไทยเดิมที่มีแบบแผนดังกล่าว              

มีอยู่ในเขตภาคเหนอื และภาคกลาง 

เรือนพื้นบ้าน เป็นเรอืนที่สรา้งขึน้ในชนบท และใกลชุ้มชน ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ

มีอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และประมง เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และ

ชาวประมง จะใช้วัสดุท้องถิ่นที่หามาได้ง่ายๆ ราคาถูก ฝีมือปลูกสร้างไม่ใคร่

ประณีต แต่มีความงามทางด้านรูปทรง สัดส่วน ขนาดของตัวไม้ ตลอดจนมีความ

กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างดียิ่ง เรือนพื้นบ้านนี้มีอยู่ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
 

(ฤทัย ใจจงรัก : ออนไลน)์ 
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๑๐ 

 

ค าถาม 
 

 

๑. ชื่อเรื่อง (1 คะแนน)  

      

๒. ชื่อผู้แตง่/ที่มา (1 คะแนน)  

      

๓. จุดมุง่หมายของผู้แตง่ (3 คะแนน)   

     

      

๔. ใจความส าคัญ (5 คะแนน)   

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 
 
  

 
 

ต้องได้ 8 คะแนนขึ้นไปนะครับ 

(ถ้ามขี้อบกพร่องใหล้ดทอนคะแนนลงจดุละ ๑ คะแนน) 
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๑๑ 

   

แบบฝึกทักษะที่ ๒ 
 

 

ค าชี้แจง  1.ให้นักเรียนอ่านสารคดีที่ก าหนดให้ตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 2. รวม 10 คะแนน ใชเ้วลา 20 นาที 
 

 

 สมุทรบันทึก “ปากบารา” ก่อนการมาถงึของท่าเรือน้ าลกึ
 

ชื่อ “ปากบารา” อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่

เ ชื่ อ ว่ าหล ายคนค ง เ คย ได้ ยิ น ชื่ อ เ ก า ะ                 

ตะรุเตา หรือเกาะหลีเป๊ะ สถานที่ท่องเที่ยว

ส าคัญของจั ง หวั ดสตู ล  จั ง หวั ด เ ล็ ก ๆ                    

ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

ตั้งอยู่สุดปลายด้ามขวานฝั่งทะเลอันดามัน             

ที่ยังคงสภาพ “สงบ สะอาด ธรรมชาติ 

บริสุทธิ์” เศรษฐกิจชุมชน ค้ ายันด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งการประมงที่เปรียบเสมือนเส้นเลือด

ใหญ่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑเ์กษตร และการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างตอ่เนื่อง 

วันนี้มรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงก าลังตั้งเค้า เตรียมเข้าจู่โจมจังหวัดสตูล ด้วยความ

พยายามผลักดันโครงการท่าเรือน้ าลึกปากบารา ท่าเรือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

“สะพานแผ่นดิน” เชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย กุญแจดอกแรกที่จะไขสู่การพัฒนาภาคใต้

ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ก่อนจะเลือกเดินไปบนเส้นทางสายการพัฒนาที่ก าหนดนโยบายลงมาโดยรัฐ  ลองมาท า

ความเข้าใจกับพื้นที่และความรู้สึกของชุมชนที่อาศัยรอบอ่าว “ปากบารา” เพราะทางแยก

ข้างหน้าน าไปสู่ปลายทางที่ต่างกันสุดขั้ว ระหว่างการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่

ก าลังจะกลายเป็น “มรดกโลก” กับการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกที่ยังตอบไม่ได้ว่าจะคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจหรอืไม่ 

(สารคดีพิเศษ : ออนไลน์) 
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๑๒ 

 
ค าถาม 

 

 

๑. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของผู้เขียน  (2 คะแนน) 

   

   

๒. กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องมีลักษณะอย่างไร (2 คะแนน)  

   

   

๓. กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องมีลักษณะอย่างไร (2 คะแนน)  

   

   

๔. จงสรุปใจความส าคัญของเรื่อง (4 คะแนน)  

   

   

   

 

 
 

 

 
  

 
 

ต้องได้ 8 คะแนนขึ้นไปนะครับ 

(ถ้ามขี้อบกพร่องใหล้ดทอนคะแนนลงจดุละ ๑ คะแนน) 
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๑๓ 

 

แบบฝึกทักษะที่ 3 

 

ค าชี้แจง  1.ให้นักเรียนอ่านสารคดีที่ก าหนดให้ตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 2. รวม 10 คะแนน ใชเ้วลา 20 นาที 
 

จากโครงการเยาวชนหมู ่6 บ้านหัวทาง

ร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู อ าเภอละงู จังหวัด

สตูล คุณอับดุลข่อเลด ลัดเลีย ผู้รับผดิชอบ

โครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้           

ของชุมชนในการอนุรักษ์คลองละงู ให้เกิด

ฐานขอ้มูลด้านผลกระทบทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

คลองละงูบริเวณบ้านหัวทาง จะมีต้นล าพู 

ที่เป็นพืชที่มรีากช่วยยึดตลิ่ง และเป็นที่อาศัย

ของห่ิงหอ้ย และความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณ        

ที่มตี้นล าพู จะมีสัตว์น้ าหลายชนดิ เช่น 

หอยปุ้งปิ้ง กุ้ง และชาวบ้านก็ยังได้ใช้

ประโยชน์จากคลองอยู่   

ทางคณะท างานต้องการที่จะสร้างให้ชาวบ้านมีจิตส านึกรักหวงแหนในสิ่งแวดล้อม              

รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย มาร่วมกันท าให้คลองละงูเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และจะส่งเสริม

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมความสวยงามของคลองละงู ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากรายได้ที่

เพิ่มขึน้ด้วย 

(สารคดี สุขซินโดรม 116 : ออนไลน์) 
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จากสารคดีน้ีกล่าวถงึ  

ใคร / อะไร (1 คะแนน) :   

ส านักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ของมนุษย์ (พม.)  

ท าอะไร (1 คะแนน) : เผยว่า เมื่อ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมกีารรวมกลุ่มเป็นประชาคม  

เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 เป็นหว่งภาวะความมั่นคงของครอบครัวอาจจะมีปัญหา  

เกิดขึ้นได้ ให้ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัว  

เป็นอันดับแรก และเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

ที่ไหน (1 คะแนน) : กรุงเทพมหานคร   

เพราะเหตุใด (2 คะแนน) : ระเทศสมาชิกอาเซียนมกีารรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ  

อาเซียน ในปี 2558 ท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานเสรี เกิดการแข่งขันด้านต่าง ๆ   

ที่เพิ่มมากขึ้นท าให้สมาชิกภายในครอบครัวอาจจะมีเวลาให้แก่กันน้อยลง  

สรุปใจความส าคัญ (5 คะแนน) :  

   

   

   

   

   

 
 

 

 

  
 
 

ต้องได้ 8 คะแนนขึ้นไปนะครับ 

(ถ้ามขี้อบกพร่องใหล้ดทอนคะแนนลงจดุละ ๑ คะแนน) 
 



แบบฝกึทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เล่มที่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคด ี
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แบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง  การอ่านจับใจความส าคญัจากสารคดี 
 
 
 

  ค าชี้แจง       ให้นักเรียนเขยีนเครื่องหมายวงกลม  ลอ้มรอบตัวอักษรหนา้ข้อ

ค าตอบที่ถูกตอ้งเพยีงขอ้เดียว  
 

    

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

น้ าแข็งแห้ง 

 อย่าคิดว่า น้ าแข็งแห้ง คือ ก้อนน้ าแข็งเปล่าไม่ใส่น้ า น้ าแข็งแห้วกินไม่ได้ เอามือ

จับก็ไมไ่ด้ เพราะเย็นจัดจนให้มือไหม้ได้ 

 น้ าแข็งแห้งเป็นชื่อสามัญใช้เรียก คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง นักเรียนรู้ จักแก๊ส

คารบ์อนไดออกไซด์แล้ว ถ้าอัดแกส๊โดยใช้ความดันใหเ้ป็นของเหลว แล้วปล่อยให้ระเหย

เร็วๆ จะได้เกล็ดคารบ์อนไดออกไซด์แข็งคล้ายหมิะ สามารถอัดเป็นแท่งต่อไปได้ 

 น้ าแข็งแห้งมีสีขาวคล้ายน้ าแข็งธรรมดา เย็นจัดกว่าน้ าแข็งมาก มีอุณหภูมิราว       

-45 องศาเซลเซียส และบาทอาจจะเย็นต่ ากว่าถึง -80 องศาเซลเซียส ในสภาพ

ธรรมดา น้ าแข็งแห้ง น้ าแข็งแห้งไม่หลอมเหลวเป็นของเหลว แต่จะเปลี่ยนจากของแข็ง

เป็นแกส๊โดยตรง ซ่ึงเรียกวา่ ระเหิด ดังนัน้จะเห็นวา่ รอบๆ น้ าแข็งแหง้มคีวันสีขาวบางๆ 

 เนื่องจากความเย็นจัด ไม่หลอมละลายเป็นของเหลวเหมือนน้ าแข็งทั่วไป จึงใช้

น้ าแข็งแห้งห่อหุม้อาหารสดที่ต้องการแช่แข็งส่งไปทางไกล จะช่วยถนอมอาหาร เช่น กุ้ง 

ในการขนส่งให้สดอยู่ได้หลายวัน เมื่อระเหิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก้จะคลุม

ห่อหุ้มสิ่งที่เราต้องการให้เย็น เป็นฉนวนไปในตัว บางครั้งเขายังใช้น้ าแข็งแห้งในฉาก

ละคร ที่ต้องการหมอกควันอีกด้วย 

(ประเทือง คล้ายสุบรรณ,์ ม.ป.ป. : 6)  
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๑๖ 

1. สารคดีเรื่อง “น้ าแข็งแหง้” เป็นสารคดีประเภทใด 

 ก. สารคดีเชงิวิชาการ  

 ข. สารคดีท่องเที่ยว  

 ค. สารคดีชีวประวัติ 

 ง. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ 

2. น้ าแข็งแหง้มีอุณหภูมเิท่าไร 

 ก. 45 องศาเซลเซียส  

 ข. อาจมากว่า -45 องศาเซลเซียส  

 ค. ระหว่าง 48 – 80 องศาเซลเซียส 

 ง. อาจมากว่า 100 องศาเซลเซียส  

 3. ถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้น้ าแข็งแหง้ที่ก าลังระเหิด จะรู้สึกอย่างไร 

  ก. ร้อน  

  ข. เย็น  

  ค. ส าลักควัน 

  ง. ผวิหนังไหม้ 

 4. น้ าแข็งแห้ง มีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด 

  ก. การค้า  

  ข. การแพทย์ 

  ค. การแสดงละคร  

  ง. ความบันเทิง 

 5. เกล็ดคารบ์อนไดออกไซด์ แข็งคล้ายหิมะ จะเปลี่ยนจกของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่า 

  ก. การละลาย  

  ข. การระเหย 

  ค. การระเหิด  

  ง. การหลอมเหลว 
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 6. ขอ้ใดคือความหมายของ สารคดี 

  ก. งานเขียนหรอืวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นข้อเท็จจรงิ พัฒนาความรู ้สติปัญญา 

  ข. งานเขียนหรอืวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นการแสดงความคิด พัฒนาความรู้ สติปัญญา 

  ค. งานเขียนหรอืวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึน้บนโลกปัจจุบัน 

  ง. ข่าวสาร เอกสาร หนังสือที่ให้ความรู้ พัฒนาอารมณ์ สังคม 

 7. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการเขียนสารคดี 

ก. มุ่งเสนอสาระแก่ผู้อ่านเพียงอย่างเดียว  

ข. มุ่งเสนอสารแก่ผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อา่นได้รับความรู้  

ค. มุ่งให้ผูอ้่านได้รับความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน 

ง. มุ่งเสนอสาระแก่ผูอ้่าน เพื่อให้ผู้อา่นได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน 

 8. สารคดีเรื่อง “หิ่งห้อย ล าพู คลองละงู” คือสารคดีประเภทใด 

  ก. สารคดีเชงิวิชาการ  

  ข. สารคดีท่องเที่ยว  

  ค. สารคดีชีวประวัติ 

  ง. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ 

 9. สารคดีเรื่อง “หิ่งห้อย ล าพู คลองละงู” น่าจะเป็นสารคดีให้ความรูเ้กี่ยวกับอะไร 

  ก. วงจรชีวติของหิ่งหอ้ย  

  ข. ความสมบูรณ์ของตน้ล าพู 

  ค. วิถีชีวติของชุมชนคลองละงู  

  ง. การอนุรักษ์คลองละงูให้สมบูรณ์ 

 10. สารคดีเรื่อง “เรือนไทย” คือสารคดีประเภทใด 

  ก. สารคดีเชิงวิชาการ  

  ข. สารคดีท่องเที่ยว 

  ค. สารคดีชีวประวัติ  

  ง. สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  

แบบฝึกเล่มท่ี 6 การอา่นจับใจความส าคัญจากสารคดี 

 

ข้อที่ ค าตอบ 

๑ ค 

๒ ง 

๓ ข 

๔ ค 

๕ ก 

๖ ก 

๗ ข 

๘ ง 

๙ ก 

๑๐ ค 
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แนวการตอบ 

แบบฝึกทักษะที่ ๑  

 
 

๑. ชื่อเรื่อง (1 คะแนน) เรือนไทย  

      

๒. ชื่อผู้แตง่/ที่มา (1 คะแนน) ฤทัย  ใจจงรัก /สารานุกรมส าหรับเยาชนฯ เล่มที่ 13 

      

๓. จุดมุง่หมายของผู้แตง่ (3 คะแนน)  เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับลักษณะบ้าน เรอืนไทย 

     

      

๔. ใจความส าคัญ (5 คะแนน)   เรือนไทยมีความแตกต่างกันหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น 

และสภาพแวดล้อม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) เรือนไทยเดิมที่มแีบบแผน มีวธิีการสร้างที่ 

ละเอียดประณีต เป็นเรอืนถาวรและทนทาน  2) เรอืนพื้นบ้านในชนบททั่วไป ฝีมอืการปลูก 

สร้างไม่ใคร่ประณีต ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หามาได้ง่ายๆ มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 
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แนวการตอบ   

แบบฝกึทักษะที่ ๒  

 
 

๑. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของผู้เขียน  (2 คะแนน) 

ให้ตระหนักถึงผลที่ได้รับจากการสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบาราว่าคุ้มค่าหรอืไม่กับการตอ้ง  

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  

๒. กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องมีลักษณะอย่างไร (2 คะแนน)  

ให้รัฐพิจารณาก่อนที่จะสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา ให้ท าความเข้าใจกับพืน้ที่และความรูส้ึก  

ของชุมชนที่อาศัยรอบอ่าว “ปากบารา”  

๓. กลวิธีการเขียนเนื้อเรื่องมีลักษณะอย่างไร (2 คะแนน)  

กระตุน้ความรูส้ึกของชุมชนให้หวงแหนรักษาธรรมชาติอันสวยงามให้คงอยู่กับจังหวัดสตูล  

ตลอดไป   

๔. จงสรุปใจความส าคัญของเรื่อง (4 คะแนน)  

ก่อนที่จะสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบาราให้รัฐพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุด  

ว่าคุ้มค่าหรอืไม่กับการตอ้งสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  

   

 

 
  



แบบฝกึทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เล่มที่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคด ี

  

  

๒๓ 

 
 

 

แนวการตอบ 

แบบฝึกทักษะที่ ๓ 

 
  

จากสารคดีน้ีกล่าวถึง  

ใคร / อะไร (1 คะแนน) : สุเยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทาง ,คุณอับดุลข่อเล็ด ลัดเสียนัก  

   

ท าอะไร (1 คะแนน) : อนุรักษ์คลองละงูบริเวณบ้านหัวทางที่มตี้นล าพูใหม้ีความสมบูรณ์  

   

ที่ไหน (1 คะแนน) : คลองละงูบริเวณบ้านหัวทาง อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  

เพราะเหตุใด (2 คะแนน) : เพราะต้นล าพูที่เป็นพืชที่มรีากช่วยยึดตลิ่งและเป็นที่อาศัยของ  

หิ่งห้อย และความสมบูรณ์ในบริเวณที่มตี้นล าพูจะมีสัตว์น้ าหลายชนดิ และชาวบ้านได้ใช้  

ประโยชน์จากคลอง  

   

สรุปใจความส าคัญ (5 คะแนน) : คณะท างานอนุรักษ์คลองละงูต้องการสร้างให้ชาวบ้านมี  

 จติส านึกหวงแหนสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันท าให้คลองละงูเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และ  

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมความงามของคลองละงู ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากรายได้  

ที่เพิ่มขึ้น   

   

   

 
 

 

 

 

 
 
                                



แบบฝกึทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เล่มที่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคด ี

  

  

๒๔ 

 
 

 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

แบบฝึกชุดที่ 6 การอ่านจับใจความส าคญัจากสารคดี 

 

ข้อที่ ค าตอบ 

๑ ก 

๒ ข 

๓ ง 

๔ ก 

๕ ค 

๖ ค 

๗ ง 

๘ ข 

๙ ง 

๑๐ ก 

 

 

 
 
 
 
 



แบบฝกึทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เล่มที่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคด ี

  

  

๒๕ 

 
 
 

ชื่อ  เลขท่ี    ชั้น ม.2/1 

  

แบบบันทกึคะแนนแบบฝึกทักษะ  เล่ม 6 

การอ่านจับใจความส าคัญจากสารคดี

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าได ้.................คะแนน 

คะแนนแบบฝึกทักษะท่ี 1   

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าได ้.................คะแนน 

คะแนนแบบฝึกทักษะท่ี 2   

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าได ้.................คะแนน 

คะแนนแบบฝึกทักษะท่ี 3   

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าได ้.................คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าได ้.................คะแนน 



แบบฝกึทักษะการอา่นจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
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๑๑ 

 


