
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านอย่างถูกต้อง
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

โรงเรียนบ้านนํ้าลอด

อ่านอย่างถูกต้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

โรงเรียนบ้านนํ้าลอด 
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ค ำน ำ 

  บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องอ่ำนอย่ำงถูกต้อง เล่มนี้ จัดท ำ
ขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๓ 
ส่วน คือ เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเนื้อหำสำระส ำคัญ
และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่  ๖ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑       

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิดประโยชน์เป็นอย่ำง
มำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
เป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องอ่ำนอย่ำงถูกต้อง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้
ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 
 
 
 
 
                                                               คณะผู้จัดท ำ 
  
 

 

         

 

 

 

 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 

เร่ือง          หน้ำ 

อ่ำนอย่ำงถูกต้อง               

ตัวช้ีวัด          ๑ 

แผนผังสำระกำรเรียนรู้        ๑ 

สำระส ำคัญ         ๑ 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง อ่ำนอย่ำงถูกต้อง      ๒ 

กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว      ๒ 

 กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ    ๘ 

 กำรอ่ำนจับใจควำมและกำรอ่ำนเร็ว     ๑๗ 

 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค ำสั่ง ข้อแนะน ำ    ๒๙ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑       ๓๕ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒       ๓๖ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓       ๓๗ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๔       ๓๘ 

บรรณำนุกรม         ๓๙ 

ภำคผนวก         ๔๐ 

 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑       ๔๑ 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒       ๔๒ 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓       ๔๓ 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔       ๔๔ 



๑ 

 

อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว 

อ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง 

อ่านจับ
ใจความ 

อ่านงานเขียน
เชิงอธิบาย 

เชิงค าสั่ง 
ข้อเสนอแนะ 

เรื่อง อ่านอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง (ท ๑.๑ ป.๖/๑) 

อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร (ท ๑.๑ ป.๖/๒) 

อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

(ท ๑.๑ ป.๖/๓) 

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน (ท ๑.๑ ป.๖/๔) 

อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการน า
เนินชีวิต (ท ๑.๑ ป.๖/๕) 

อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และข้อปฏิบัติตาม (ท ๑.๑ ป.๖/๖) 

แผนผังสาระการเรียนรู ้

 

 

 

 

สาระส าคัญ 

 การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการอ่านแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง จะท าให้การอ่าน
นั้นมีประสิทธิภาพ    



๒ 

 

  หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง อ่านอย่างถูกตอ้ง 

เรื่องที่ ๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

บทร้อยแก้ว คือ ถ้อยค าที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะ เป็นความเรียงที่ไม่บังคับค า
สัมผัสแต่มีความสละสลวย ไพเราะด้วยเสียงและความหมาย ค าประพันธ์ที่เป็น
บทร้อยแก้ว เช่น เรียงความ สารคดี บทความ 

 

 

 

หลักการร้อยแก้วอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้มีประสิทธิภาพ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

๑. อ่านส ารวจเนื้อเรื่องในใจอย่างคร่าวๆ ๑ รอบ เพื่อท าความเข้าใจเบื้องต้น 

๒. พิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่าน เพื่อให้อ่านได้ถูกต้องตามลักษณะของ
เรื่อง 

๓. ตรวจสอบค าศัพท์ที่ไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างไร โดยค้นคว้าเสียงอ่านของค า
จากพจนานุกรม 

 

 



๓ 

 

๔. ฝึกอ่านเสียงดังพอประมาณ ออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องทั้งพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ของค าตามอักขรวิธี 

๕. เห็นคุณค่าหรือความส าคัญของการอ่าน ตั้งใจอ่านด้วยน้ าเสียงที่ชัดเจน
แจ่มใส เมื่ออ่านให้ผู้อื่นฟังควรละสายตามองผู้ฟังเป็นระยะๆอย่างเหมาะสมไม่ก้ม
หน้าอ่านอย่างเดียว มีสีหน้ายิ้มแย้ม รู้จักเน้นค าหรือข้อความส าคัญ ไม่อ่านเสียง
ราบเรียบไปตลอด 

๖. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสม กวาดสายตาดูตัวหนังสือแต่ละบรรทัด
และบรรทัดต่อไปให้รวดเร็วพอสมควร 

๗. ไม่อ่านค าตก ตัดค า หรือเติมค า 

๘. อ่านด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสม ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 

 

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว นอกจากหลักในการอ่านออกเสียงแล้วควร
ค านึงถึงโวหารที่ใช้ในงานเขียน ซึ่งย่อมแตกต่างกันตามประเภทของเรื่องนั้นๆ 
การรู้จักโวหารท าให้อ่านได้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่อง เพิ่มอรรถรสในการอ่าน 
ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม และเข้าใจเรื่องนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 
 

โวหารที่ใช้ในงานเขียนซึ่งนักเรียนควรรู้จักดังนี ้

 

บรรยายโวหาร   

คือ ส านวนที่อธิบายหรือเล่าเรื่องราวโดยละเอียดเพื่อให้ความรู้แจ่มแจ้ง
ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ 
 

ตัวอย่าง  

ประเทศอังกฤษได้เข้ามาติดต่อกับประเทศไทยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๕๕ และในพระราชก าหนดสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถ
ก็ยังได้กล่าวถึงประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและเข้ามา
ค้าขายกับคนไทยได้น าวัฒนธรรมของตนและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอันมาก ดังนั้นภาษาไทยจึงมีค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่เป็นภาษาอังกฤษจ านวนมากที่คนไทยรับมาใช้ 
ภาษาอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) เนื่องจากในสมัยนั้นคนไทยท าการค้าขายกับ
ต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และมีชาวต่างชาติเข้ามา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ และสร้างโรงเรียนสอนศาสนา 

จากภาษาอังกฤษในภาษาไทย ของ รศ.วิไลศักดิ์ กิ่งค า 
บทความทางภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
 

 



๕ 

 

พรรณนาโวหาร  

คือ ส านวนที่กล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านนึกเห็นเป็นภาพ
มักจะร าพันถึงความสวยงาม และความรู้สึก 

 

  ตัวอย่าง 

ต้นผักบุ้งชายน้ าทอดยาวชูดอกงามทักทายสายลมอยู่ไหวๆปลุกดวงดาวสี
ม่วงที่หลับใหลอยู่ใจกลางดอกให้ลืมตาตื่น แต้มแต่งพื้นดินและพื้นน้ าให้งดงาม
ด้วยสีม่วงขาวพราวตา 

ด้วยความที่เป็นพรรณไม้เลื้อยไล้ไปตามน้ าตามดิน ไม่ชูต้นไต่ตรงขึ้นสู่ฟ้า
หรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเหมือนเช่นไม้เถาชนิดอื่น ต้นผักบุ้งจึงมีชื่อเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ผักทอดยาว ฟังดูนุ่มนวล เนิบช้า และอ่อนโยนสมชื่อสมอาการยิ่งนัก 

จาก "ดวงดาวดอกผักบุง้" ในหนังสือ เรื่องเล่าของดอกไม้ 

 ของยภพรรณ รักษิตานนท์ 

 

 

สาธกโวหาร 

 คือ ส านวนที่มีการยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว
ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างที่ยกมาอาจเป็นนิทาน เรื่องราวหรือเหตุการณ์ก็ได้ 

 



๖ 

 

ตัวอย่าง 

นอกครู เป็นส านวน หมายความว่า ไม่ถือตามหรือไม่ท าตามค าสั่งสอน
ของครูบาอาจารย์ ส านวนนี้บางทีก็มีค าว่า "หัวล้าน" ติดอยู่ด้วย คือ "หัวล้าน
นอกครู" มีนิทานเล่ากันมาแต่โบราณว่า มีชายคนหนึ่งผมไม่ขึ้นจึงไปหาอาจารย์
ขอให้ช่วยให้ผมขึ้น อาจารย์ให้ไปด าน้ าในสระ ๓ ครั้ง ชายนั้นด าครั้งที่หนึ่งโผล่
ขึ้นมาผมก็เริ่มขึ้น ครั้งที่สองผมก็มากขึ้น และครั้งที่สามก็มากขึ้นอีก ชายนั้นอยาก
ให้ผมดกมากขึ้นอีกจึงด าครั้งที่สี่พอโพล่ขึ้นมาผมเลยเกลี้ยงล้านไปทั้งหัว จึงพูดกัน
ว่า "หัวล้านนอกครู" คือ ไม่ท าตามค าสั่งของครู หัวจึงล้าน 

จาก ส านวนไทย (ก-ฮ) ของกาญจนาคพันธุ์ 

 

 

    เทศนาโวหาร  

คือ ส านวนที่สอดแทรกค าแนะน าสั่งสอนอย่างมีเหตุผลและมีตัวอย่าง
ประกอบ 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ตัวอย่าง 

 

"...การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น ความจริงไม่ใช่เพราะใครเลย แต่เพื่อตัว
เราเองในการที่จะได้ด าเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียน
มาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งแก่ตน และเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์
ตระกูลต่อไปด้วย 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕ 

 

 

สรุปความรู้ 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน ตาม
อักขรวิธี เว้นวรรคตอนเหมาะสม ใช้น้ าเสียงน่าฟัง มีเสียงหนักเสียงเบา การอ่าน
นั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ เกิดความน่าสนใจ ผู้ฟังสามารถจับใจความได้ง่ายและ
ถูกต้อง 

 

 

 

 



๘ 

 

 เรื่องที่ ๒ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 

บทร้อยกรอง คือ ถ้อยค าที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบจงตามข้อก าหนดของค า
ประพันธ์แต่ละประเภท ค าในบทร้อยกรองมีความหมายเท่ากับพยางค์ เช่นค าว่า 
พูนพิพัฒน์ สวัสดี นับเป็น ๓ ค า 

 

       การเตรียมอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

ก่อนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองควรศึกษาบทน้อยกรองในประเด็นต่อไปนี้เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและซาบซ้ึงในบทร้อยกรองนั้น 

๑. ศึกษาค าศัพท์ทั้งเสียงอ่านและความหมายของค า 

๒. ศึกษารูปแบบของบทร้อยกรองและจังหวะในการอ่าน 

๓. ศึกษาเนื้อความของบทร้อยกรอง 

หลักกานอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

๑. อ่านออกเสียงค าใช้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี 

๒. อ่านเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และท่วงท านองของบทร้อยกรอง
แต่ละประเภท ถ้าอ่านท านองเสนาะต้องรู้จักทอดเสียง เอื้อนเสียง หรือหลบ
เสียง 

๓. น้ าเสียงชัดเจน ไพเราะน่าฟัง เปล่งเสียงไม่เบาหรือดังเกินไป 



๙ 

 

๔. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อความของบทร้อยกรอง เช่น รัก 
ร่าเริง โกรธ เศร้า 

 

จังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

จังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตาม
จ านวนค าในแต่ละวรรค และจังหวะการลงสัมผัส ดังนี้ 

 

กาพย์ยานี ๑๑ 

วรรคหน้าใช้จังหวะการอ่าน ๒/๓ วรรคหลังใช้จังหวะการอ่าน ๓/๓  

ตัวอย่าง       

 

  ศรีศรี/ กวีแก้ว//  ประกาศแล้ว/ ก้องโลกา// 

ยอดกวี/ ผู้ปรีชา   สุนทรภู่/ ชูเกียรติไทย// 

  ภูมิใจ/ ไทยทั้งชาต ิ  อภิวาท/ ปราชญ์เกรียงไกร// 

บูชิต/ จิตแจ่มใส//   ด้วยบุปผา/ มาลาพรรณ  

สดุดีรัตนกวี ของฐะปะนยั ์นาครทรรพ                                       

 



๑๐ 

 

กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

ตัวอย่าง 

จะพูดจา/ ปราศรัย/ กับใครนั้น//  อย่าตะคั้น/ ตะคอก/ให้เคืองหู//  

ไม่ควรพูด/ อื้ออึง/ ขึ้นมึงกู//  คนจะหลู่/ ล่วงลาม/ไม่ขามใจ// 

แม้จะเรียน/ วิชา/ ทางค้าขาย//  อย่าปากร้าย/ พูดจา/ อัชฌาสัย// 

จึงซ้ือง่าย/ ขายดี/ มีก าไร//   ด้วยเขาไม่/ เคืองจิต/ ระอิดระอา  

สุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ 

 

 

กลอนเสภา 

 

 

 

 

 

 

 

กลอนเสภา คือ กลอนที่นิยมแต่งเล่าเรื่องค่อนข้างยาว ใช้ขับ เช่น เสภาขุนช้าง
ขุนแผน เวลาขับมีกรับเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ต่อมาใช้ปี่พาทย์รับ การ
อ่านกลอนเสภามีลักษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ คือใช้จังหวะการอ่าน ๓/
๒/๓ หรือ ๓/๓/๓ ขึ้นอยู่กับจ านวนค าในแต่ละวรรค 



๑๑ 

 

ตัวอย่าง 

      แม่รักลูก/ ลูกก็รู้/ อยู่ว่ารัก//         คนอื่นสัก/ หมื่นแสน/ ไม่แม้นเหมือน// 

จะกินนอน/ วอนว่า/ เมตตาเตือน// จะจากเรือน/ ร้างแม้/ ไปแต่ตัว// 

แม่วันทอง/ ของลูก/ จงกลับบ้าน// เขาจะพาล/ ว้าวุ่น/ แม่ทูนหัว// 

จะก้มหน้า/ ลาไป/ มิได้กลัว//  แม่อย่ามัว/ หมองนัก/ จงหักใจ 

เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม ของสุนทรภู่ 

กลอนบทละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลอนบทละครแต่ละวรรคจะมีจ านวนค า ๖-๙ ค า มีจังหวะการอ่าน 
คือ 

- ถ้าค าในวรรคมี ๖ ค า ควรใช้จังหวะการอ่าน ๒ / ๒ / ๒  
- ถ้าค าในวรรคมี ๗ ค า ควรใช้จังหวะการอ่าน ๒ / ๒ / ๓  

หรือ ๓ / ๒ / ๒ 

- ถ้าค าในวรรคมี ๘ ค า ควรใช้จังหวะการอ่าน ๓ / ๒ / ๓ 

- ถ้าค าในวรรคมี ๙ ค า ควรใช้จังหวะการอ่าน ๓ / ๓ / ๓   

 



๑๒ 

 

ตัวอย่าง 

   บัดนั้น//   มัจฉานุ/ ผู้มี/ อัชฌาสัย// 

ได้ฟัง/ อัดอั้น/ ตันใจ//  บังคมไหว้/ แล้วตอบ/ วาที// 

ข้อนี้/ ขัดสน/ เป็นพ้นคิด  พระบิดา/ จงโปรด/ เกศี// 

ด้วยพญา/ ไมยราบ/ อสุรี//  ได้เลี้ยง/ ลูกนี้/ จนใหญ่มา// 

พระคุณ/ ดั่งคุณ/ บิตุเรศ//  ซึ่งบัง/ เกิดเกศ/ เกศา// 

อันซึ่ง/ จะบอก/ มรคา//  ดั่งข้า/ ไม่มี/ กตัญญู// 

บิดา/ ลงมา/ ทางไหน//  ทางนั้น/ จะไป/ ยังมีอยู่// 

จงเร่ง/ พินิจ/ พิศดู//  ก็จะ/ รู้ด้วย/ ปรีชาชาญ 

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ 

พระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

โคลงสี่สุภาพ 

ตัวอย่าง 

   ความรู้/ ดูยิ่งล้ า//  สินทรัพย์// 

คิดค่า/ ควรเมืองนับ//  ยิ่งไซร้// 

เพราะเหตุ/ จักอยู่กับ//  กายอาต/ มานา// 

โจรจักเบียน/ บ่ได้//   เร่งรู้/ เรียนเอา 

     โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 



๑๓ 

 

 

    การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะให้ถูกต้อง ฟังไพเราะ มี
หลักการดังนี ้

๑.รู้ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง เช่น จ านวนค า สัมผัส เสียงวรรณยุกต์
เสียงหนักเบา การแบ่งจังหวะ แล้วอ่านตามท่วงท านองให้ไพเราะชัดเจน เน้น
อารมณ์ตามเนื้อความของบทร้อยกรอง 

๒. อ่านเน้นค าในต าแหน่งสัมผัสนอก เช่น 

 

 

 

 

 

๓. อ่านเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ เช่น 

ข้าขอเคารพอภิวันท์ อ่านว่า อบ-พิ-วัน (ปกติอ่านว่า อะ-พิ-วัน) 

จึงด ารัสอธิษฐานสมานจิต อ่านว่า อัด-ทิด-ถาน (ปกติอ่านว่า อะ-ทิด-ถาน) 

ข้านี้ขัดสนเป็นพ้นคิด พระบิดาจึงโปรดเกศี อ่านว่า บิด-ดา (ปกติอ่านว่า 
บิ-ดา) 

๔. ฝึกอ่านบ่อยๆเอื้อนเสียงให้ไพเราะโดยฟังจากแถบบันทึกเสียงหรือ
ฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

เรามาผู้เดียวก็เห็นอยู่  เมื่อตราชูยนต์ของยักษี 

คร่ าคร่ามานานกว่าแสนปี   ไมดี่หักเองจะโทษใคร 

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมราพ 

                  พระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
  



๑๔ 

 

บทร้อยกรองที่เป็นบรรยายโวหาร 

ตัวอย่าง  

     เจ้าพลายน้อย/สร้อยเศร้า/แล้วเล่าว่า//  หม่อมพ่อพา/เวียนวง/ให้หลงใหล// 

แล้วทุบถีบ/บีบจมูก/ของลูกไว้//      เอาข่อนไม/้ทับคอ/แทบมรณา// 

พอพวกพ้อง/ของขุนแผน/แล่นมาช่วย//     จึงไม่ม้วย/แม่คุณ/บุญหนักหนา// 

ยังช้ าชอก/ ยอกเหน็บ/เจ็บกายา      พูดน้ าตา/ ผ็อยผ็อย/ด้วยน้อยใจ 

เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม ของสุนทรภู่ 

บทร้อยกรองที่เป็นพรรณนาโวหาร 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พอฟ้าคล้ า/ค่ าพลบ/เสียงกบเขียด//     ร้องกรีดเกรียด/เกรียวแซ่/ดังแตรสังฆ์//
เหมือนเสียงฆ้อง/กลองโหม/ประโคมวัง//  ไม่เห็นฝั่ง/ฟั่นเฟือง/ด้วยเดือนแรม// 

ล าพูราย/ชายตลิ่ง/ล้วนหิ่งห้อย//   สว่างพรอย/แพร่งพราย/ขึ้นปลายแขม// 

อร่ามเรือง/เหลืองงาม/วามวามแวม// กระจ่างแจ่ม/จับน้ า/เห็นล าเรือ 

นิราศวัดเจ้าฟ้า ของสุนทรภู่ 

 



๑๕ 

 

บทร้อยกรองที่เป็นอุปมาโวหาร 

ตัวอย่าง 

 ดูผิว/ สินวล/ ละอองอ่อน//  มะลิซ้อน/ ดูด า/ ไปหมดสิ้น// 

สองเนตร/ งามกว่า/ มฤคิน//  นางนี้/ เป็นปิ่น/ โลกา// 

งามโอษฐ์/ ดังใบ/ ไม้อ่อน//   งามกร/ ดังลาย/ เลขา// 

งามรูป/ เลอสรร/ ขวัญฟ้า//  งามยิ่ง/ บุปผา/ เบ่งบาน 

บทละครเรื่อง ศกุนตลา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 

บทร้อยกรองที่เป็นสาธกโวหาร 

ตัวอย่าง 

 เป็นมนุษย์/ สดุดี/ ที่ท าชอบ// จงประกอบ/ กรรมดีไว้/ ไม่สูญหาย// 

มีเรื่องจะ/ ท าดี/ ได้มากมาย//  อย่าเหนื่อยหน่าย/ ท้อใจ/ ใฝ่ท าดี// 

วีรชน/ ของไทย/ ใจกล้าหาญ//  ได้ต่อสู้/ ศัตรูพาล/ สมศักด์ิศรี// 

แม่ย่าโม/ ท้าวสุร/ นารี//   ยอดสตรี/ นามระบือ/ ลือทั่วไทย 

สุจริต เพียรชอบ 

 

 

 



๑๖ 

 

บทร้อยกรองเป็นเทศนาโวหาร 

ตัวอย่าง 

 หนึ่งนักปราชญ์/ราชครู/ซึ่งรู้หลัก// อย่าถือศักด์ิ/สนทนา/อัชฌาสัย// 

อุตส่าห์ถาม/ตามประสงค์/จ านงใน// จึงจักได้/รู้รอบ/ประกอบการ// 

หนึ่งบรรดา/ข้าไท/ที่ใจซื่อ//   จงนับถือ/ถ่อมศักด์ิ/สมัครสมาน// 

หนึ่งคน/มนต์ขลัง/ช่างช านาญ//  แม้พบพาน/ผูกไว้/เป็นไมตรี 

เพลงยาวถวายโอวาท ของสุนทรภู่ 

 

 

สรุปความรู้ 

การอ่านออเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามลักษณะค าประพันธ์และ
อักขรวิธี รู้จักเอือ้นเสยีง แสดงอารมณ์ตามเนือ้ความ จะท าให้บทน้อยกรองนั้น
เกิดความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

  เรื่องที่ ๓ การอ่านจับใจความและการอ่านเร็ว 

 

การจับใจความ 

การจับใจความ หรือการอ่านในใจ เป็นการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญของเรื่อง 

ใจความส าคัญของเรื่อง คือ สิ่งที่เป็นสาระส าคัญของเรื่อง ในย่อหน้าหนึ่งจะมี
ใจความส าคัญที่สุดเพียงใจความเดียว ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นประโยค ซึ่ง
ผู้อ่านจะต้องใช้การสังเกตและพิจารณาให้ดี 

ในชั้นนี้นอกจากการฝึกอ่านจับใจความส าคัญของเรื่องแล้ว นักเรียนควร
ฝึกแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความและรู้จักน า
ความรู้ ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

 

 

หลักการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความได้ง่ายและรวดเร็วมีหลักการอ่านดังนี้ 

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู้ เพื่อความ
เพลิดเพลิน หรือเพื่อวิเคราะห์เจตนาของผู้เขียน 

๒. ส ารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น ช่ือเรื่อง ค าน า สารบัญ  

๓. ท าความเข้าใจลักษณะของงานเขียนว่าเป็นประเภทใด เช่น นิทาน  

เรื่องสั้น สารคดี บทความ 



๑๘ 

 

๔. ใช้ความสามารถทางภาษาในการแปลความหมายของค า ประโยค และ
ข้อความต่างๆ 

๕. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบ 

ขั้นตอนการอ่านจับใจความ 

๑. อ่านเรื่องคร่าวๆเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร จุดใดเป็น
จุดส าคัญของเรื่อง 

๒. อ่านโดยละเอียดเพื่อท าความเข้าใจอย่างชัดเจน 

๓. อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอน 
ถูกต้อง 

๔. เรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องด้วยตนเอง 

การอ่านเร็ว 

การอ่านเร็ว เป็นการอ่านจับใจความวิธีหนึ่งซึ่งต้องใช้ความเร็วในการอ่าน 

วิธีการอ่านเร็ว 

๑. อ่านหาสาระส าคัญ โดยอ่านเฉพาะประโยคแรกหรือประโยคสุดท้าย
ของย่อหน้าซึ่งเป็นใจความส าคัญ จะท าให้ผู้อ่านรู้ขอบข่ายของเนื้อหาทั้งหมดและ
ได้ความคิดรวบยอด 

๒. อ่านแบบกวาดสายตา โดยอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง และค าหรือ
ข้อความที่พิมพ์ตัวเข้ม ผู้อ่านก็จะรู้ว่าเรื่องนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 

๓. อ่านแบบช าเลืองมอง โดยกวาดสายตาไปทั่วหน้ากระดาษเพื่ออ่าน
รายละเอียดคร่าวๆ 



๑๙ 

 

แนวทางการฝึกอ่านเร็ว มีดังนี้ 

๑. มีสมาธิในการอ่าน 

๒. ไม่ออกเสียง ไม่ขยับริมฝีปาก และไม่ใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์ชี้ตัวหนังสือ 

๓. ฝึกการอ่านกวาดสายตาในขณะอ่าน โดยการกวาดสายตาไปที่
ตัวหนังสือ มองตั้งแต่บรรทัดแรกไล่ไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายอย่างรวดเร็ว ๑ รอบ
ก่อน จากนั้นจึงกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งเฉพาะข้อความที่ส าคัญหรือรายละเอียดที่
ต้องการ 

๔. ฝึกเคลื่อนสายตาจากซ้ายไปขวา และพยายามปรับปรุงการเคลื่อนไหว
ของสายตาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๕. ฝึกอ่านข้ามค า โดยข้ามค าหรือวลีที่ไม่ส าคัญ อ่านเฉพาะข้อความที่
ส าคัญอย่างรวดเร็ว 

๖. ฝึกฝนการอ่านตามวิธีข้างต้นอย่างสม่ าเสมอ 

๗. ก าหนดเวลา และบนัทึกผลความเก้าหน้าของอัตราเร็วในการอ่านแต่ละ
ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

  ตัวอย่าง  สื่อต่างๆที่ใช้ส าหรับฝึกอ่านจับใจความและฝึกอ่านเร็ว 

ข่าว 

ผลทดสอบการศึกษาเด็กไทย ป.๓ "อ่าน" ไม่ผ่าน ๓.๗ หมื่นคน-ตก 
"เขียน" ๙.๓หมื่น 

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 
เปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ว่าส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้รายงาน
ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่ว
ประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน๕๐๒,๔๖๙ คน เรื่อง "การอ่านออก 
เขียนได้ คิดค านวณได้" ซึ่งได้ประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายละเอียด
ดังนี้ ๑. ความสามารถทางการอ่านออกเสียงพบว่านักเรียนอ่านไม่ผ่านเกณฑ์ 
๗.๒๒% หรือ ๓๗,๘๑๓ คน ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มีนักเรียนอ่านไม่
ผ่านเกณฑ์ ๘.๘๒% หรือ ๔๙,๔๙๘ คน ๒. ความสามารถทางการเขียนมีนักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๗.๗๔% หรือ ๙๓,๘๘๐ คน คงที่จากปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๗.๗๔ จ านวน ๙๙,๕๕๘ คน ๓. ความสามารถทางการ
คิดค านวณนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๒.๒๙% หรือ ๑๑๙,๓๗๔ คน ลดลงจากปี
การศึกษา ๒๕๕๑ ที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๕.๒๙% หรือ ๑๔๒,๙๒๙ คน 

 

 

 



๒๑ 

 

นายชินภัทรกล่าวว่า วิธีการประเมินความสามารถทางการอ่านนั้นจะมี
ข้อความให้นักเรียนอ่าน ๗ ข้อความ เช่น ค าที่ไม่มีตัวสะกด ค าควบกล้ า ค าที่มีตัว
การันต์ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสวนใหญ่จะไม่สามารถอ่านค าที่มีตัวการันต์ได้ และจะ
มีปัญหามากที่สุด ส่วนวิธีการประเมินความสามารถทางการเขียนจะให้นักเรียน
พิจารณาภาพที่ก าหนดให้แล้วเขียนเนื้อเรื่องความยาวไม่ต่ ากว่า ๑๐ บรรทัด 
ส าหรับการประเมินความสามารถทางการคิดค านวณ จะมีโจทย์ให้นักเรียนแสดง
วิธีท าตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามผลการประเมินที่ออกมานั้น 
ยังไม่น่าพอใจ จะต้องกระตุ้นให้ สพท. เร่งรัดการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ในด้านดังกล่าว
ให้ดีขึ้น โดย สพท. จะจ าแนกข้อมูลเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษาให้แต่ละเขตพื้นที่
ไปจัดท าแผนรณรงค์ และส่งเสริมทักษะพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ให้มีจ านวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดค านวณไม่ได้ ให้เหลือน้อยที่สุด 
และในอนาคตจะต้องให้หมดไป ซ่ึงคาดว่าต้องใช้เวลา 

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สาระส าคัญ ผลการประเมิน "การอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณได้" ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ข้อเท็จจริง นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการอ่านค าที่มีตัวการันต์ 

ข้อคิดเห็น ปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะหมดไปในอนาคต ซึ่งต้องใช้เวลา 

ความน่าเชื่อถือของข่าว มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีข้อมูลทางสถิติประกอบ
และมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปแก้ไขและรณรงค์ในเรื่องการอ่าน การ
เขียน กาคิดค านวณของนักเรียน ส่วนนักเรียนก็จะได้พยายามฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง 



๒๒ 

 

เรื่องสั้น 

มีคนส่งเรื่องทางอินเทอร์เน็ตมาดังนี้ 

เรื่องมีอยู่ว่า ชายคนหน่ึงเคยลงโทษลูกสาววัย ๕ ขวบของเขาเพราะน าเงิน
ไปซื้อกระดาษห่อของขวัญสีทองม้วนหนึ่งซึ่งมีราคาแพงในขณะที่การเงินที่บ้าน
ฝืดเคือง และก็อารมณ์เสียอีกครั้งเมื่อลูกสาวของเขาน ากระดาษสีทองราคาแพง
นั้นมาห่อกล่องของขวัญเพียงเพื่อตกแต่งไว้ใต้ต้นคริสต์มาส 

แต่กระนั้นลูกสาวตัวน้อยก็มามอบกล่องของขวัญนั้นให้พ่อของเธอในเช้า
วันรุ่งขึ้น และพูดว่า "นี่ส าหรับพ่อค่ะ" พ่อของเธอกระอักกระอวนกับอาการที่
แสดงออกไปก่อนหน้านี้ แต่แล้วความโกรธก็ได้พลุ่งพล่านขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาพบว่า
มันเป็นเพียงกล่องเปล่า เขาพูดด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดว่า "ลูกไม่รู้จริงๆอย่างนั้น
หรือว่าการให้ของขวัญใครมันจะต้องมีอะไรอยู่ในกล่องของขวัญด้วย?" เด็กน้อย
มองไปที่พ่อของเธอด้วยน้ าตา และพูดว่า "โอ...พ่อจ๋า มันไม่ใช่กล่องเปล่าเลย หนู
เป่าจูบเข้าไปจนเต็ม" ชายคนนั้นสะอึก ตัวชาด้วยความเสียใจ เขาทรุดตัวลงแล้ว
โอบกอดลูกสาวไว้แน่น เขาขอให้ลูกสาวยกโทษให้เขากับท่าทางโกรธเกรี้ยวเกิน
เหตุของเขาต่อมาไม่นาน อุบัติเหตุก็ได้คร่าชีวิตลูกสาวชายคนนั้นไป และว่ากันว่า
เขาเก็บกล่องของขวัญสีทองล้ าค่านั้นไว้ข้างเตียงตลอดชีวิตของเขาเลยทีเดียว 
และเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกท้อแท้ใจ หรือต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากเย็นแสนเข็ญ 
เขาจะเปิดกล่องใบนี้เพื่อหยิบจูบในจินตนาการขึ้นมาหนึ่งจูบ แล้วร าลึกถึงความ
รักของลูกน้อยที่ได้ใส่จูบนั้นไว้ให้เขา 

ในความเป็นจริง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง พวกเราทุกคนล้วนได้รับกล่อง
ของขวัญสีทองซึ่งบรรจุด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขและรอยจูบจากลูกๆและ
ครอบครัวของเรา ไม่มีสมบัติใดล้ าค่าไปกว่านี้อีกแล้ว 

จาก "อาหารสมอง" ของวีรกร ตรีเศศ มติชนสุดสัปดาห์ 

ฉบับประจ าวันที่ ๒๕ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๒๓ 

 

ข้อคิดจากเรื่อง ความรักของบุคคลในครอบครัวมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด 

อย่าด่วนตัดสินการกระท าของผู้ใดว่าไม่ถูกต้องจนกว่าจะทราบเหตุผลของเขา 

ประโยชน์ที่ได้รับ ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว ท าให้รู้จัก 

ถนอมน้ าใจ รักและผูกพันกันมากขึ้น 

 
 

ประวัติตัวละครในวรรณคดีไทย 

พระนางจันทวดีพันปีหลวง  

พระนางจันทวดีพันปีหลวง คือ พระมารดาของสุดสาคร ซึ่งมีเชื้อสายเงือก
น้ า นางถือก าเนิดมาท่ามกลางเกลียวคลื่น น้ าลึกเขียวกระจ่างราวเกล็ดเพชรของ
ท้องทะเลกว้าง ภายใต้สายลมละมุน และแสงแดดอันอบอุ่น 

เนื่องจากมีบรรพบุรุษเป็นมนุษย์ที่เรือแตกแล้วได้อยู่กินครองคู่กับเงือก 
นางและบิดามารดาจึงสามารถพูดและเข้าใจภาษามนุษย์ 

 

เมื่อพระอภัยมณีจากไปนั้นนางก าลังตั้งครรภ์ได้ ๓ เดือน พระอภัยมณี
มอบแหวนและปิ่นปักผมไว้ให้แก่ลูก ซึ่งสุดสาครได้น าติดตัวไปเพื่อเป็นหลักฐานใน
การตามหาพระบิดาในขณะอายุเพียง ๓ ขวบ นางเงือกได้แต่เฝ้ารอคอยการ
กลับมาของคนทั้งสองอยู่นานนับเป็นสิบๆปี 

 

 



๒๔ 

 

จนพระอภัยมณีออกบวชเป็นฤๅษีแล้วจึงกลับมาเยีย่มนาง ทั้งยังสอนให้นาง
รักษาศีลห้าก่อนจะไปบ าเพ็ญตบะต่อที่เขาสิงคุตร์  ส่วนสุดสาครนั้นหลังจากที่
ครองเมืองลังกาก็กลับมาเยี่ยมมารดาด้วยความคิดถึง และผลจากการรักษาศีล
อย่างเคร่งครัดของนางนี่เองท าให้พระอินทร์เสร็จลงมาตัดหางนางได้กลายเป็น
มนุษย์ 

เมื่อทราบข่าวจากฤๅษี สุดสาครรับมารดามาอยู่ด้วยที่เมืองลังกา จัดงาน
ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ พรั่ งพร้อมไปด้วยญาติมิตรลูกหลาน และนางได้รับการ
สถาปนาเป็น “พระนางจันทวดีพันปีหลวง” 

เรียบเรียงจาก นางในวรรณคดี ของมาลัย 

 

 

คุณค่าของเรื่อง 

- ได้รับความรู้ เกี่ยวกับนางเงือกในเรื่องพระอภัยมณี พร้อมทั้งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากการอ่าน 

- แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ 
- แสดงถึงความจงรักภักดีที่ภรรยามีต่อสามี 
- แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อแม่ 

ข้อคิดจากเรื่อง 

การรักษาความดีท าให้ได้รับผลแห่งความดีนั้น 

 



๒๕ 

 

สารคดี 

โทรเลขฉบับสุดท้าย 

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าผู้ใดคือคนแรกที่ส่งข้อความผ่านระบบโทรเลข
สาธารณะของสยาม แต่เมื่อเข็มนาฬิกาเดินมาถึงเวลา ๒๑.๔๐ น. ของวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๑ เราก็ได้ทราบว่าที่ร้อยตรีกฤษดา อัศวศรีสกุลชัย ชาวกรุงเทพฯ 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คือ คนสุดท้ายที่ส่งข้อความผ่านระบบโทรเลข
สาธารณะของไทย ณ ที่ท าการไปรษณีย์กลาง โดยใช้แบบฟอร์มหมายเลข 
๒๕๖๘๐ ส่งข้อความถึงตัวเองว่า “ที่ระลึกโทรเลขไทย ๓๐ เมษายน ๕๑”  

 “ผมทราบข่าวเรื่องการยุติการให้บริการโทรเลขจากเว็บไซต์ของ
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ จึงมาใช้บริการ โดยเพื่อนๆอีก ๕-๖ คน ฝากให้ผมมาส่ง
โทรเลขให้เพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก มันมหัศจรรย์มากว่า นี่คือการใช้บริการโทร
เลขครั้งแรกของผม และมันก็กลายเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งของผมและของคนไทยที่
จะได้ใช้บริการนี้ การยกเลิกโทรเลข ผมมองว่าเหมาะสม เพราะยุคนี้เทคโนโลยี
การสื่อสารใหม่ๆ สามารถท างานแทนโทรเลขได้แล้ว แต่ก็อดเสียดายแทนคนรุ่น
หลังที่จะไม่รู้จักโทรเลขอีกต่อไป อยากเสนอให้รัฐบาลยังคงเรื่องเกี่ยวกับโทรเลข
ไว้ ในแบบเรียน แม้ว่ า เราจะไม่มีการสื่อสารชนิดนี้ แล้ว เพราะถือ เป็น
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทย 

 บริการโทรเลขสาธารณะของไทยปิดตัวอย่างเป็นทางการ เหลือเพียงความ
ทรงจ าที่ยังคงจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารไทยตราบนานเท่า
นาน” 

     สุเจน กรรพฤทธิ์. “โทรเลขฉบับสุดท้าย” สารคดี ฉบับ ๒๘๒ (สิงหาคม ๒๕๕๑) 

 



๒๖ 

 

สาระส าคัญ   

การส่งโทรเลขฉบับสุดท้ายของประเทศไทย 

ข้อเท็จจริง   

โทรเลขฉบับสุดท้ายของประเทศไทยถูกส่งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา อัศวศรีสกุลชัย คือ ผู้ส่งโทรเลขนั้น ณ ที่ท าการไปรษณีย์
กลางการที่การส่งโทรเลขต้องยุติลง เพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าโทรเลข 

ข้อคิดเห็น 

อยากเสนอให้รัฐบาลยังคงเรื่องเกี่ยวกับโทรเลขไว้ในแบบเรียน 

ข้อคิดจากเรื่อง 

ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดกาล ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

งานเขียนประเภทโน้มน้าว 

เรามาช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะกันเถิด 

 แต่ละคนมีความส าคัญหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ท่านว่าจริง
หรือไม่ นอกจากวิธีการต่างๆในการลดโลกร้อน เช่น การประหยัดการใช้น้ า ไฟ 
การลดหรืองดใช้พลาสติก โฟม การปลูกต้นไม้เพิ่มต่างๆ แล้วในชีวิตประจ าวันที่
สามารถท าได้อีกวิธีหนึ่ง คือ การแยกขยะที่มีการรณรงค์กันมาแล้ว แต่ยังคงมีคน
อีกมากยังมิได้ท า ท าไม่สม่ าเสมอจริงจัง ผลเสียของการไม่แยกขยะมีมาก เพราะ
ท าให้ขยะบางชนิดที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ถูกปนเปื้อนจาก
ขยะอื่น เกิดความยุ่งยากในการน ากลับมาแปรรูป ท าให้ขยะเสียมูลค่า การคัด
แยกขยะ นอกจากช่วยลดปริมาณขยะแลว้ ยังบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิด
จากการฝังกลบ การเผา เช่น เผาโฟม พลาสติก ที่ล้วนท าให้แก็สเรือนกระจก   
ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน ยังช่วยประหยัดให้แก่ส่วนรวมหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก าจัดขยะ การรีไซเคิลใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิต ดังที่ท่ านผู้รู้กล่าวว่าการ      
รีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม ๑ ใบ ประหยัดพลังงานได้เท่ากับการเปิดโทรทัศน์
นาน ๓ ชั่วโมง การผลิตของบางชนิด เช่น โฟมที่นิยมใช้กันมากเพียงเพราะเห็น
แก่ความสะดวกเท่านั้น การก าจัดโดยการเผาโฟม ยังต้องเสียค่าก าจัดสูงกว่าการ
ผลิตหลายเท่าและเกิดภาวะโลกร้อน 

 เมื่อเข้าใจความส าคัญของการแยกขยะแล้ว จะช้าอยู่ไยเล่า มาเริ่มต้นกัน
เถิด เพราะการแยกขยะ นับเป็นแนวทางลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน ท าเป็น
ตัวอย่างให้คนใกล้ชิดเห็นเขาจะได้ท าตาม ถือว่าทั้งเราและเขามีส่วนช่วยลดโลก
ร้อนได้อย่างดี 

ข้อมูลจาก http://www.act.ac.th/work project/actenvironment/main.html 

 

http://www.act.ac.th/work%20project/actenvironment/main.html


๒๘ 

 

สาระส าคัญ 

การคัดแยกขยะนอกจากช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยบรรเทาภาวะโลก
ร้อน 

ข้อเท็จจริง  

การลดโลกร้อนมีหลายวิธี เช่น การประหยัดการใช้น้ า ไฟ การลดหรืองด
ใช้พลาสติก โฟม การปลูกต้นไม้เพิ่มและการคัดแยกขยะ 

ข้อคิดเห็น 

การคัดแยกขยะนับเป็นแนวทางในการลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน 

การท าเป็นตัวอย่างให้คนใกล้ชิดเห็นถือว่ามีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้วิธีหน่ึง 

ข้อคิดจากเรื่อง 

มนุษย์เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นเราจะต้องร่วมมือ
กันอย่างจริงจังจึงจะสามารถลดโลกร้อนได้ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

    เรื่องที่ ๔ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 

 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า เป็นการอ่านเพื่อค้นคว้า
ข้อมูลความรู้ หรือวิธีการน าไปใช้ ซึ่งต้องอ่านอย่างละเอียด ท าความเข้าใจให้ได้
ความครบถ้วนถูกต้อง เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง จึงจะได้รับประโยชน์ตามที่
ต้องการ 

 งานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า เช่น การใช้พจนานุกรม ข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม และการใช้
สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น 

 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทค าอธิบาย 

การใช้พจนานุกรม 

พจนานุกรม คือ หนังสือที่รวบรวมค าที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย เป็นแบบแผนการ
เขียน การอ่าน บอกความหมาย ชนิดและที่มาของค า เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็น
ระเบียบเดียวกัน พจนานุกรมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิง คือ พจนานุกรม
ฉบับบัณฑิตยสถาน 

 

 

 

 



๓๐ 

 

หลักการใช้ 

๑. การค้นหาค าศัพท์ 
๑.๑ หาค าตามล าดับพยัญชนะ ก-ฮ โดย ฟ ฤๅ อยู่หลัง ร และ ฦ ฦๅ อยู่ยัง 
ล 
๑.๒ หาค าตามล าดับรูปสระ ค าแต่ละค าจะเรียงตามรูปสระ ดังน้ี 

๑.๓ ค าที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนค าที่มีรูปสระ เช่น 
 กรม กระจอก กานดา เกสร 
๑.๔ ค าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์และค าที่มีไม้ไต่คู้ จะล าดับไว้ก่อนค าที่มีรูป
วรรณยุกต์ เช่น เลน เล็น เล่น 
๑.๕ ค าที่มีตัวสะกดการันต์เหมือนกันจะเรียงล าดับตามรูปวรรณยุกต์ เช่น 
คลอง คล่อง คล้อง 
๑.๖ ค าที่มีค าตั้งค าเดียวกัน และมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค าตั้งจะถูก
เก็บไว้เป็นลูกค าของค านั้น เช่น แม่ซื้อ แม่ทัพ แม่พิมพ์ 
 



๓๑ 

 

 
๒. การค้นหาค าอ่าน 

ค าบอกเสียงอ่านจะเขียนอยู่ในวงเล็บท้ายค าศัพท์ เช่น ดาษดา[ดาดสะดา] 

รูปพรรณ [รูบปะพัน] 

๓. การค้นหาความหมายของค า 

ความหมายของค าจะอยู่หลังค าศัพท์ ค าแสดงเสียงอ่าน และอักษรย่อที่

บอกชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งเรียงตามล าดับกัน เช่น 

มารยา [มานยา] น. การลวง, การแสร้งท า, เล่ห์กล, เช่น เจ้ามารยา 

มารยามาก ท ามารยา (แผลงมาจาก มายา) 

 

๔. การค้นหาชนิด ที่มา และลักษณะของค า 

ดูจากอักษรย่อท้ายค า ดังน้ี 

ชนิดของค า 

ก. กริยา   น. นาม 

นิ. นิบาต   บ. บุพบท 

ว. วิเศษณ์   ส. สรรพนาม 

สัน. สันธาน    อ. อุทาน 

 

 



๓๒ 

 

ที่มาของค า 

ข. เขมร  ต. ตะเลง   ล. ละติน 

จ. จีน   บ. เบงกาลี   ส. สันสกฤต 

ช. ชวา   ป. ปาลิ (บาลี)  อ. อังกฤษ 

ญ. ญวน  ฝ. ฝรั่งเศส   ฮ. ฮินด ู

ญิ. ญี่ปุ่น  ม. มลายู 

ลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง 

   โบ  คือ  ค าโบราณ 

   ปาก  คือ  ค าที่เป็นภาษาปาก 

   ถิ่น  คือ  ค าที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น 

   ราชา  คือ  ค าที่ใช้ในราชาศัพท์ 

   ส า  คือ  ค าที่เป็นส านวน 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทค าสั่ง 

 

ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 

โรงเรยีน เป็นสถานศึกษาซึ่งถือเป็นสังคมหนึ่ง การอยูร่่วมกันในโรงเรียนมี
ข้อตกลงเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ดังน้ี 

๑. ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
๒. ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการศึกษาเล่าเรยีน รับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมายทั้งสว่นตนและสว่นรวม 
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผูอ้ื่น 
๔. เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่รื้อค้นสิ่งของเครื่องใช้ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๕. มีความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันและรุ่นพี่กับรุ่น

น้อง 
๖. รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๗. รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ไม่กระท าการใดๆอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ร าคาญ หรือเป็นการรบกวนผู้อื่น 
๘. ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมอันดีงาม 

 

 

 



๓๔ 

 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทข้อแนะน า 

 
 

การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 สังคม หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กัน ตามระเบียบ

กฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องค านึงถึง

มารยาท และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อม และสังคมเดียวกัน จึงเป็นกลุ่ม

และพวกพ้องเดียวกัน 

๒. ตระหนักในบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นใน

ฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม 

๓. เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน 

๔. ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา 

๕. รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากมีความคิดหรือข้อขัดแย้งต้องเคารพ

และยอมรับข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 

๖. รู้จักอะลุ่มอล่วย ให้อภัย และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

๗. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันในยามทุกข์ยาก

เดือดร้อน 

๘. มีความสามัคคีปรองดองเพื่อความสงบสุขของสังคม 

 



๓๕ 

 

  แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วท าเครื่องหมาย ✓

หรือ X ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

ประโยชน์ของผักผลไม ้๕ ส ี

ผัก คือพืชท่ีมนุษย์น าส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชอาทิ ผล ใบ ราก ดอก หรือล าต้น มา

ประกอบอาหาร ซึ่งไม่นับรวมผลไม้ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่เห็ด ซึ่งในทางชีววิทยา

จัดเป็นพวกเห็ดรา ก็นับรวมเป็นผักด้วย 

ผลไม้ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่ ง

มนุษย์สามารถรับประทานได้ และส่วนมากจะไม่ท าเป็นอาหารคาว ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม 

แอปเป้ิล กล้วย มะม่วง ทุเรียน รวมถึง มะเขือเทศ ท่ีสามารถจัดได้ว่าเป็นท้ังผักและผลไม้ 

        สีเขียว มีสารคลอโรฟิลด์ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ มีไฟเบอร์สูงขับถ่ายดี 

สีแดง มีสารลูทีน ช่วยบ ารุงและป้องกันความเสื่อมของดวงตา  

สีส้ม มีสารไลโคปีน ป้องกันโรคความจ าเสื่อม ลดไขมันในเส้นเลือด  

สีม่วง มีสารแอนโทไชยานิน ช่วยบ ารุงเส้นผม ยับยั้งอาการอาหาร
เป็นพิษ 

สีน้ าตาลอ่อน มีสารแชนโทน กรดไซแนปติกและอัลลิชิน ช่วยลด
ความดันโลหิต 

 



๓๖ 

 

 

 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๒ 

     ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านประโยคที่ก าหนดแล้ว 

  อ่านค าถามและท าเครือ่งหมาย     หนา้ค าตอบที่ถูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เด็กดีคือเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 

เป็นที่รักของพอ่แม่และคร ู

ประโยคนี้ได้กลา่วถึง     การเป็นเด็กด ี

            ผลของการเป็นเดก็ดี 

 

 

ประโยคนี้สรุปได้ว่า     เป็นเด็กดีแล้วทุกคนรัก 

       เป็นเด็กดีแล้วทุกคนชอบ 

 

 

 

ประโยคนี้ส่งเสรมิเด็กอย่างไร  เป็นเด็กดีแล้วเป็นที่รักของทุกคน 

      เป็นเด็กดีจะเก่ง 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๓ 

     ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรือ่งที่ก าหนดให้ 

        แล้วเติมค าตอบลงในกรอบให้ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ซึ่งมีช่วงล าตัวต้ังแต่จมูกถึงปลายหางยาว
ประมาณ 4 เมตร แมวที่เลี้ยงตามบ้าน จะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดล าตัว
ยาว ช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสตัว์กินเนื้อ มีเขี้ยวและเล็บ
แหลมคมสามารถหดซอ่นเล็บได้เช่นเดียวกับเสอื สืบสายเลือดมาจากแมวป่า
ที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งลกัษณะบางอย่างของแมวยังคงพบเห็นได้ในแมวบ้าน
ปัจจุบัน 

แมวเป็นสัตว์ชนิดใด    

       

แมวจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ประเภทใด  

         

   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2


๓๘ 

 

 

 

แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๔ 

     ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านประโยคต่อไปน้ี 

 แล้วสรุปประเด็นส าคญัของประโยค 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชานอย่างไร
ได้” 

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



๓๙ 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

  

นฤภร รุจิเรข. (๒๕๖๑). หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท 

  พัฒนาคุณภาพ วิชาการ    

     

 

 



๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วท าเครื่องหมาย ✓

หรือ X ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

ประโยชน์ของผักผลไม ้๕ ส ี

ผัก คือพืชท่ีมนุษย์น าส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชอาทิ ผล ใบ ราก ดอก หรือล าต้น มา

ประกอบอาหาร ซึ่งไม่นับรวมผลไม้ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่เห็ด ซึ่งในทางชีววิทยา

จัดเป็นพวกเห็ดรา ก็นับรวมเป็นผักด้วย 

ผลไม้ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่ง

มนุษย์สามารถรับประทานได้ และส่วนมากจะไม่ท าเป็นอาหารคาว ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม 

แอปเป้ิล กล้วย มะม่วง ทุเรียน รวมถึง มะเขือเทศ ท่ีสามารถจัดได้ว่าเป็นท้ังผักและผลไม้ 

        สีเขียว มีสารคลอโรฟิลด์ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ มีไฟเบอร์สูงขับถ่ายดี 

สีแดง มีสารลูทีน ช่วยบ ารุงและป้องกันความเสื่อมของดวงตา  

สีส้ม มีสารไลโคปีน ป้องกันโรคความจ าเสื่อม ลดไขมันในเส้นเลือด  

สีม่วง มีสารแอนโทไชยานิน ช่วยบ ารุงเส้นผม ยับยั้งอาการอาหาร
เป็นพิษ 

สีน้ าตาลอ่อน มีสารแชนโทน กรดไซแนปติกและอัลลิชิน ช่วยลดความดัน
โลหิต 

 

✓ 

X 

X 

✓ 

✓ 



๔๒ 

 

  

 

  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๒ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประโยคนี้ได้กลา่วถึง     การเป็นเด็กด ี

            ผลของการเป็นเดก็ดี 

 

 

ประโยคนี้สรุปได้ว่า     เป็นเด็กดีแล้วพ่อแม่และครรูัก 

       เป็นเด็กดีแล้วทุกคนชอบ 

 

 

 

ประโยคนี้ส่งเสรมิเด็กอย่างไร        เป็นเด็กดีแล้วเป็นที่รักของทุกคน 

            เป็นเด็กดีจะเก่ง 

 

 

 



๔๓ 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมวเป็นสัตว์ชนิดใด    

       

แมวจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ประเภทใด  

         

สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 

ประเภทสัตว์กินเน้ือ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD


๔๔ 

 

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

 

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ ๔ 

 

 

  

 

     อยู่ในดุลพินิจของครู 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


