


¤Ó¹Ó

ปญหาการอานไมออก  เขียนไมได  เปนปญหาสําคัญท่ีทุกคนควรใหความสนใจและ

จําเปนอยางย่ิงท่ีตองเสริมสรางทักษะใหนักเรียนสามารถอานออก  เขียนได  และพัฒนาไปสู

การอานคลอง เขียนคลอง  และส่ือสารไดอยางสรางสรรค  เพราะการอานออกเขียนได

เปนเคร่ืองมือสําคัญกาวแรกท่ีสงผลตอคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียน  ปจจุบันพบวา

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจํานวนไมนอยท่ีประสบปญหาการเรียนรูถดถอย  (Learning 

Loss) เน่ืองจากมีปญหาดานการอานไมออก เขียนไมได

แบบฝกุชุื่ดเสริมสรางท้ี่กุษะภาษาไที่ย ท้ี่�ง 9 เลมน่� ไดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือแกไข

ปญหาการอานไมออก เขียนไมได โดยคณะผูจัดทําไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ

ข้ันตอน  เรียงลําดับจากงายไปยาก  โดยเรียนรูจากพ้ืนฐานใหรูจักอานและเขียนพยัญชนะ

สระ วรรณยุกต ตัวสะกด เรียนรูและทําความเขาใจพ้ืนฐานการประสมคํา  และเร่ิมเขียนคํา

ท่ีไมสลับซับซอนได จากน้ันเรียนรูเร่ืองคําและประโยคเพ่ือการส่ือสาร จนกระท่ังอานจับใจความ

และสามารถเขียนเพ่ือส่ือความได นอกจากน้ียังมีส่ือประกอบการเรียนรูในรูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดฝกฝน เรียนซ้ํา ยํ้าทวน ไดตลอดเวลา และอํานวย

ความสะดวกใหกับครูโดยมีสวนของสรุปเน้ือหา เฉลย และแนวทางประเมินผูเรียน

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกุชุื่ดเสริมสรางท้ี่กุษะภาษาไที่ย จะแกไข

ปญหาการอานไมออก เขียนไมไดใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู

รวมถึงพัฒนาผูเรียนสามารถอานเขียนภาษาไทย และส่ือสารไดดียิ่งข้ึน นําไปสูการยกระดับ

การเรียนรู สงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป

คณะผูจัดทํา 
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 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑ จับใจความสําคัญจากขอความ 
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๒ สรางผังความคิดจากขอความ 
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๓ สรางผังความคิดจากการจับใจความ 
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๔ อานจับใจความจากขอความแสดงความคิดเห็น  
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๕ อานจับใจความจากขอความเชิงวิชาการ
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๖ อานจับใจความจากโฆษณา
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๗ อานจับใจความจากขอมูลบนผลิตภัณฑ
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๘ อานจับใจความจากขอมูลในฉลากยา
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๙ อานจับใจความจากปายประชาสัมพันธ
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๐ อานจับใจความจากปายประกาศ
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๑ อานจับใจความจากแผนผัง
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๒ อานจับใจความจากนิทาน
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๓ อานจับใจความโดยเรียงลําดับเหตุการณจากนิทาน
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๔ อานจับใจความจากนิทานพ้ืนบาน
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๕ อานจับใจความจากนิทาน
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๖ อานจับใจความจากบทความเชิงวิชาการ
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๑.๑๗ อานจับใจความจากบทความเชิงพรรณนา
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ตอนท่ี่� ๑  กุารอานจ้บใจความสําค้ญ  (ประเภที่รอยแกุว)                                       ๑

 กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๑ อานสรุปความ
 กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๒ อานสรุปความจากเร่ืองเลา

กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๓ อานสรุปความจากเหตุการณ
กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๔ อานสรุปความจากบทสนทนา
กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๕ อานสรุปความจากพระบรมราโชวาท
กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๖ อานสรุปความและเรียงลําดับเหตุการณ

 กิุจกุรรมท่ี่�  ๒.๗ อานสรุปความจากบัญชี  รับ – จาย
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ตอนท่ี่�  ๒ หล้กุกุารอานสรุปความ                                                                 ๒๑
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กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๑    บทรอยกรอง
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๒   โยงเสน เลนสัมผัส
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๓   คําคลอง  ๒  พยางค
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๔   เติมคํา  ซ้ําเสียงทาย
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๕   โยงเสนเติม เสริมใจความ
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๖   โยงเสน เลนตามเสียง
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๗   รอยกรอง  หาคําคลองจองสัมผัส
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๘   ฝกความคิดกับปริศนาคําทาย
กิุจกุรรมท่ี่�  ๓.๙   ฝกอานออกเสียง  เรียบเรียงเปนคําขวัญ

ตอนท่ี่�  ๓ รูจ้กุบที่รอยกุรอง                                                                             ๓๐
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กุิจกุรรมที่่�  ๔.๑    ตอบคําถาม ตามคําขวัญ
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๒    จับใจความตามบทเพลง
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๓   อานบทกลอน สอนขอคิด
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๔   อานกาพย ทราบขอคิด
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๕   อานกาพย ทราบเนื้อความ
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๖    เติมคํา ตามใจความ
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๗   บทกลอน สอนขอคิด
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๘    โยงสัมผัส  ฝกหัดจับใจความ
กิุจกุรรมท่ี่�  ๔.๙    ฝกอาน สรุปใจความสําคัญ
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๑๐  บทกลอน สอนขอคิด
กิุจกุรรมท่ี่�  ๔.๑๑  เรียงลําดับ จับใจความสําคัญ
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๑๒  ตอบคําถาม ตามบทกลอน
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๑๓ เรียงลําดับ จับใจความ
กุิจกุรรมที่่�  ๔.๑๔  อานบทกลอน สอนขอคิด
กิุจกุรรมท่ี่�  ๔.๑๕ จับใจความจากโคลง
กิุจกุรรมท่ี่�  ๔.๑๖ สรุปความ ตามบทกลอน
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ตอนท่ี่�  ๔ จ้บใจความจากุรอยกุรอง                                                                   ๓๙
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การเดิน	การว่ายน�้า	การฝกโยคะ

การออกก�าลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

และการหายใจเข้าออกลึกๆ	กิจกรรมเหล่านี้

ล้วนมีส่วนท�าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ใจความส�าคัญของข้อความนี้

ใจความส�าคัญของข้อความนี้

ปัจจุบันมีการแปรรูปน�าสมุนไพรมาผลิตเป็นยามากมาย			

หลายชนิด	และต่างก็โฆษณาถึงสรรพคุณ	ความดีเด่นของ

ผลิตภัณฑ์ของตน	ซึ่งผู้บริโภคจะต้องระมัดระวังตรวจสอบ				

ให้รอบคอบ	ก่อนเลือกซื้อน�าไปใช้	เพราะผลิตภัณฑ์บางชนิด

นอกจากจะมีราคาแพงเกินจริงแล้ว	ยังอาจเป็นอันตราย						

ต่อผู้บริโภคด้วย

กิิจกิรรมที่่� ๑.๑

คำำ�ชี้้�แจง :คำำ�ชี้้�แจง :	ฝึึกอ่านข้อความที่ก�าหนดให้	แล้วจับใจความส�าคัญ

จับใจคำว�มสำ�คำัญ
จ�กข้้อ่คำว�ม

óóµÍ¹ที่่� ó
รÙŒจÑกิºที่รŒÍÂกิรÍ§

µÍ¹ที่่� ๑๑
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“ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์	ครูสอนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตว่า	หมายถึง

รูปปิดที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป	บางชนิดมีเหลี่ยมบางชนิดไม่มีเหลี่ยม

ครูถามว่าใครรู้จักรูปเรขาคณิตบ้าง	เด็กนักเรียนหลายคนช่วยกันตอบว่า																																

มีรูปสามเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	รูปหกเหลี่ยม	รูปวงกลมและรูปวงรี”

กิิจกิรรมที่่� ๑.๒

คำำ�ชี้้�แจง :คำำ�ชี้้�แจง :	ฝึึกอ่านข้อความที่ก�าหนดต่อไปนี้	จากนั้นเขียนหัวเร่่องและรายละเอียดของเร่่อง

	 ลงในแผนผังให้ถููกต้อง

สร้�งผังคำว�มคำิดจ�กข้้อ่คำว�ม



๓

 กีฬา เปนกิจกรรมที่เลนเพื่อออกกําลังกาย ใหความเพลิดเพลิน และเสริมสรางให

รางกายแข็งแรง กิจกรรมกีฬาท่ีหนวยงานจัดใหมีการแขงขัน เชน ฟุตบอล แชรบอล 

วอลเลยบอล บาสเกตบอล และกรีฑาชนิดตางๆ

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè ñ.ó

คําชี้แจง :คําชี้แจง : ฝกอานขอความที่กําหนดตอไปนี้ จากนั้นเขียนหัวเรื่องและรายละเอียดของเรื่อง

 ลงในแผนผังนําความคิดใหถูกตอง

สรางผังความคิดจากการจับใจความ
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	 ชีวิตจะดีงาม	มีความสุข	ประเทศจะรุ่งเรือง	มั่นคง	และสังคมจะร่มเย็น

เกษมศานต์	ด้วยปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การพัฒนาคน	ซึ่งจะท�าให้คนเป็นคนดี	

มีความสุข	และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	การพัฒนาคน	คือ	การศึกษา

ใจความส�าคัญของบทความนี้

อยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้า

๑.  บทความนี้ กล่าวถึงเรื่องใด

 ก.		 ชีวิตที่ดี

 ข.		 สังคมที่ร่มเย็น

 ค.		 การพัฒนาคน

 ง.		 การศึกษา

๒. จากข้อความนี้ สิ่งที่จะให้คนมีคุณภาพคืออะไร

	 ก.		 สังคม

 ข.		 การศึกษา

 ค.		 ประเทศชาติ

 ง.		 ทรัพยากร

๓. ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองคืออะไร

	 ก.	 จ�านวนคนมาก

	 ข.	 มีโรงเรียนหลายแห่ง

	 ค.	 มีคนที่มีคุณภาพ

 ง.	 มีทรัพยากรธรรมชาติ

กิิจกิรรมที่่� ๑.๔

คำำ�ชี้้�แจง :คำำ�ชี้้�แจง :	อ่านข้อความที่ก�าหนดให้	จากนั้นกากบาท	(x)	ทับค�าตอบที่ถููกต้อง

อ่่�นจับใจคำว�มจ�กข้้อ่คำว�มแสดงคำว�มคำิดเห็็น
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