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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 



หนา
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ตอนที่ ๒ การอานในชีวิตประจําวัน

๑ตอนที่ ๑ การอานเพื่อจับใจความสําคัญ

กิจกรรมที่ ๑.๑ อานนิทานพื้นเมืองประชาคมอาเซียน
กิจกรรมที่ ๑.๒  จับใจความจาก “เพลงโพระดก”
กิจกรรมที่ ๑.๓  จับใจความจากการฟง
กิจกรรมที่ ๑.๔ ฝกอานออกเสียงบทสนทนาจากนิทาน
กิจกรรมที่ ๑.๕ ฝกแสดงความเห็นจากขอความ
กิจกรรมที่ ๑.๖ แยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น
กิจกรรมที่ ๑.๗  ตีความคำและสำนวน
กิจกรรมที่ ๑.๘ อานตีความจากนิทาน
กิจกรรมที่ ๑.๙ เติมอักษรตรงความหมายคำ

กิจกรรมที่ ๒.๑  บันทึกขอความจากการฟง
กิจกรรมที่ ๒.๒ อานรายการอาหารจากภาพ
กิจกรรมที่ ๒.๓ เขียนความหมายของสัญลักษณ
กิจกรรมที่ ๒.๔ อานตารางแสดงสวนประกอบสารอาหารที่มีอยูในนม
กิจกรรมที่ ๒.๕  อานชื่อจังหวัด

๑
๔
๖
๗
๙

๑๑
๑๓
๑๔
๑๘

๑๙
๒๐
๒๒
๒๔
๒๗

๑๙



๒๘
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๓๙

๓๙
๔๑
๔๔
๔๕
๔๗
๔๙
๕๑
๕๓
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

ตอนที่่� ๓ กุารเข่ยนส่�อความ

กุิจกุรรมที่่� ๓.๑ การเขียนสรุปความจากเรื่อง
กุิจกุรรมที่่� ๓.๒  การเขียนหัวขอเรื่อง
กุิจกุรรมที่่� ๓.๓  การสรุปใจความจากเรื่อง

 กุิจกุรรมที่่� ๓.๔  การเขียนสะกดคําที่มักเขียนผิด
กุิจกุรรมที่่� ๓.๕  การเขียนตัวสะกดการันต
กุิจกุรรมที่่� ๓.๖  การเขียนคําอานจากคําที่กําหนด
กุิจกุรรมที่่� ๓.๗  การเขียนขยายความ

๒๘
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๗
๓๘

ตอนที่่� ๔ กุารใชื่ภาษาเชื่ิงสรางสรรค

กุิจกุรรมที่่� ๔.๑  การวิเคราะหชนิดของโวหาร
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๒  การใชโวหารชนิดตางๆ
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๓  เรียงลําดับเร่ืองราว
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๔  เขียนประโยคจากกลุมคํา
กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๕  เขียนเร่ืองราวจากภาพเหตุการณ

 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๖ เติมขอความพรรณนาโวหาร
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๗ การเขียนพรรณนาโวหารจากรูปภาพ
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๘ การสรุปเร่ืองเพ่ือเสริมการเขียนเรียงความ
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๙ การฝกเขียนคํานํา
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๐ ความรูเร่ืองกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
 กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๑ เรียงลําดับกลอนสุภาพ

กิุจกุรรมท่ี่� ๔.๑๒ เติมคําใหเปนกลอนสุภาพ
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	 นานมาแล้ว	 มีหญิงชราคนหนึ่งอยู่กับหลานชายบนเกาะโรตี	 ในประเทศอินโดนีเซีย	 สองคนยาย	
หลาน	อาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าตามล�าพัง	 ไม่มีใครมาเหลียวแล	ส่วนพ่อแม่ของหลานชายนั้น	ยายไม่เคย
เอ่ยถึงเลย
	 	 	 	 	 ยายปลูกข้าวไว้ที่หลังกระท่อมเพื่อเป็นอาหาร	 แม้จะมีที่เพาะปลูกเพียงเล็กน้อย	 แต่ก็มีข้าวพอกิน
ตลอดทั้งปี	ทุกวัน	ยายจะออกไปจับปลาในทะเล	และทุกครั้งที่ยายออกไปหาปลา	ไม่เคยพาหลานชายไป
ด้วยหลานต้องอยู่เฝ้าบ้านตลอดทั้งวัน	และเตรียมหุงหาอาหารรอยายกลับมา
	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	หลานชายทนอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้	จึงขอร้องยาย
	 “ยายจ๋า	ให้หนูไปด้วยนะ	หนูอยากจะจับปลากับยาย”
	 “ไม่ได้หรอกลูก”ยายรีบปฏิเสธ“อย่าไปกับยายเลยนะ	ออกทะเลน่ะอันตรายมาก	อยู่บ้านต้มข้าว
ไว้รอยายดีกว่า	ใช้ข้าวแค่เมล็ดเดียวก็พออย่าลืมล่ะ”	ยายก�าชับ
	 “ยายออกไปจับปลาในทะเลไม่นานหรอกนะ	 เดี๋ยวยายจะจับปลามาให้กิน	 อย่าลืมล่ะต้มข้าวแค่
เมล็ดเดียวนะ”

ข้ำวมหัศจรรย์

กิิจกิรรมที่่� ๑.๑

คำำ�ชี้้�แจงคำำ�ชี้้�แจง : อ่�นนิที่�นพัื้นเมืองประช�คำมอ�เซ่ยน

อ่่�นนิท�นพื�นเมือ่ง
ป็ระชี้�คำมอ่�เซ้ยน
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	 แล้วยายก็ออกจากบ้านไป	 ทิ้งให้หลานผิดหวังอยู่ตามล�าพัง	 หลานชายผุดลุกผุดนั่งอยู่ในบ้าน
เฝ้านึกหาเหตุผลว่า	 ท�าไมยายถึงไม่ยอมพาไปด้วย	 หลานคิดว่าตัวเองโตแล้ว	 และไม่กลัวคลื่นลม	 คิด
เพลินอยู่จนกระทั่งเย็น	 จึงนึกได้ว่าจะต้องต้มข้าวเตรียมไว้รอยายกลับมา	 เขาเดินเข้าครัวหยิบหม้อข้าว
ออกมา
	 “เอ๊ะ!	ท�าไมยายถึงให้ใส่ข้าวเพียงเมล็ดเดียว	เราจะพออิ่มกันได้อย่างไรอยู่กันสองคน	ยายพูดผิด
หรือเปล่านะ	 เขาทบทวนค�าสั่งของยายด้วยความสงสัย	 เขายกหม้อข้าวมาล้างแล้วหยิบข้าวมาหลายก�า
มือซาวข้าวเสร็จแล้วก็ยกหม้อข้าวขึ้นตั้งบนเตา	รอจนหม้อข้าวเดือด	แต่พอเขาเปิดฝาหม้อ	เขาก็ต้องตก
ตะลึง
	 “อุ๊ยตายแล้ว!	 อะไรกันนี่”	 ทันใดนั้น	 ข้าวล้นออกมาจากหม้อมากมายไหลนองพื้น	 ท่วมท้นแล้ว
ไหลออกไปนอกบ้าน	ด้วยความกลัวและตกใจหลานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น		 เขาวิ่งร้องไห้ออกไปตามหายาย
	 “ยายจ๋า	ช่วยด้วยข้าวเต็มบ้านหมดเลย”	 เขาพบยายที่กลางทาง	“ยายจ๋าช่วยด้วยข้าวท่วมบ้าน
หมดแล้ว	หนูไม่เชื่อยายใส่ข้าวไปตั้งหลายก�ามือแน่ะ	ข้าวก็เลยล้นหม้อออกมา”	เด็กชายเล่าไปพร้อมกับ
ร้องไห้
	 “เด็กดื้อ		บอกแล้วไม่ฟัง”		ยายโกรธจัด		ฉวยดุ้นฟืนข้างทางฟาดหัวหลานชาย	หัวบวมปูดฟกช�้า
ด�าเขียวเด็กชายร้องจ้าด้วยความเจ็บปวด
	 “โอ๊ย!	 เจ็บ	 อย่าตีหนูเลย	 ทีหลังหนูจะไม่ท�าอีกแล้ว”	 หลานชายพร�่าอ้อนวอนแต่ยายก็ไม่ยั้งมือ
	 “นี่แน่ะ...นี่แน่ะ	ดื้อนัก”	ยายยังตีไม่หยุด
	 ทันใดนั้น	 หลานชายก็หายตัวไป	 ยายพยายามตามหาทุกแห่งแต่ก็ไม่พบ	 ยายแน่ใจว่าจับแขน
หลานชายไว้แน่นในขณะที่ตี	 แต่ไม่รู้ว่าหลานชายหายตัวไปได้อย่างไร	 ระหว่างที่ก�าลังตามหาอยู่นั้น
ยายก็ได้ยินเสียงพูดดังขึ้นใกล้ๆ	
	 “ลาก่อนนะยาย	 ต่อไปนี้ยายต้องอยู่คนเดียวแล้ว	 ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนยายอีก”	 เสียงนั้นขาด
หายไป			และยายก็ไม่เห็นตัวคนพูด		นับแต่นั้นเป็นต้นมา		ชาวเกาะโรตีก็ไม่เคย	ตีลูกหลานหรือคนอื่นๆ
ที่ศีรษะอีกเลย

(ต้อยติ่ง,	จากนิทานพื้นเมืองอินโดนีเซียเรื่อง	The	Strange	Porridge)



๓

๑.	 นิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใด	

ตอบ

๒.	 ยายมีอาชีพใด

ตอบ

๓.	 ชื่อเรื่อง	“ข้าวมหัศจรรย์”	มีความมหัศจรรย์อย่างไร

ตอบ

๔.	 จากเรื่อง	“ข้าวมหัศจรรย์”	ชาวเกาะโรตี	ประเทศอินโดนีเซียมีความเชื่อในเรื่องใด

ตอบ

๕.	 นิทานพื้นเมืองเรื่อง	“ข้าวมหัศจรรย์”	มีสิ่งใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิถีชีวิตของคนไทย

ตอบ

จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้

นิที่�นพัื้นเมือง จะดำ�เนินเรื�องง่�ยๆ

วิธ์่ก�รที่่�เล้่�ก็เป็นไปอย่�งตรงไปตรงม�
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	 เสียงนกโพระดกมันร้อง	โฮกปก	โฮกปก	อยู่หนไหน

เอ่อ	เออ	เอิง	เอย	พระพุทธเจ้าข้า	จับก่ิงเพกาน้ันเป็นไร

	 ตัวมันเขียวเขียว	บินเล้ียวไป	เข้าโพรงไม้ทางน้ีเอย

เสียงนกโพระดกมันร้อง	โฮกปก	โฮกปก	ส่งเสียงใส	เอ่อ	เออ	เอิง	เอย

พระพุทธเจ้าข้า	อยากจับตัวมา		เข้ากรงใจ		ฟังมันเพ้อพกโฮกปกไป

จับตัวไว้ฟังเสียงเอย

	 ฉันรักโพระดกมันร้อง	โฮกปก	โฮกปก	อยู่หนไหน

เอ่อ	เออ	เอิง	เอย	พระพุทธเจ้าข้า	ช่วยจับตัวมาเถิดไวไว

มันเปรียวเล้ียวลับบินลับไป	เข้ากรงใจใครไปแล้วเอย

เพลงโพระดก

กิิจกิรรมที่่� ๑.๒

คำำ�ชี้้�แจงคำำ�ชี้้�แจง : อ่�นออกเส่ยง “เพัล้งโพัระดก” แล้้วจับใจคำว�มสำ�คำัญ

จับใจคำว�มจ�ก “เพล่งโพระดก”
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๑.	 นกโพระดกร้องอย่างไร

ตอบ

๒.	 นกโพระดกจับอยู่บนก่ิงต้นไม้อะไร

ตอบ

๓.	 นกโพระดกมีลักษณะอย่างไร

ตอบ

จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้
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	 ปู่ของแสงแต่งงานกับประเจิด	 	 ก่อก�าเนิดลูกชายหนึ่งลูกสาวสาม	 	

ปู่ของแสงเพียรผูกดวงเพื่อตั้งนาม	 	 ตั้งต้นตามว่า	“ประ”	กันทุกคน

	 ประกายนั้นเป็นชายละม้ายพ่อ		 ประนอมก็คล้ายประณีตดูสับสน

ส่วนประจวบอวบดีมีสุขล้น	 	 	 ลูกทุกคนรักใคร่สามัคคี

๑.	 ย่าของแสงชื่อว่าอะไร

 ตอบ

๒.	 พ่อของแสงชื่ออะไร

 ตอบ

๓.	 ปู่ของแสงมีลูกชื่ออะไรบ้าง

 ตอบ

๔.	 ถ้าแสงมีน้องชายอีก	๑	คน	จะตั้งชื่อว่าอะไร	โดยให้เลือก	๕	ชื่อ

 ตอบ

๕.	 บอกลักษณะนิสัยของลูกของปู่แสงที่น่ายกย่อง

 ตอบ

จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้

กิิจกิรรมที่่� ๑.๓

คำำ�ชี้้�แจงคำำ�ชี้้�แจง : ตอบคำำ�ถ�มจ�กคำำ�ประพัันธ์์ที่่�กำ�หนดให้

จับใจคำว�มจ�กก�รฟััง
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					สุนัขตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในคอกม้า	แล้วมันกระโดดขึ้นไปนอนบนรางหญ้า	รางหญ้ามีหญ้าและฟาง
อยู่เต็มราง

					เมื่อม้าและวัวเข้ามาในคอก	เพื่อต้องการกินหญ้าในคอกของมัน		แต่เจ้าสุนัขไม่ยอมให้ม้าและ
วัวกินหญ้า

แม่วัว “เจ้าสุนัขท่านขึ้นไปนอนบนรางหญ้า	แล้วเราจะกินได้อย่างไรล่ะ”

ม้ำ  “เจ้าไม่กินหญ้า	เราต้องการกินหญ้า	หญ้าเป็นอาหารของเรา	เราขอกินหน่อย”

สุนัข  “ถ้าฉันกินหญ้าไม่ได้	ฉันก็ไม่ให้แกทั้งสองกินเหมือนกัน”
“อ้าว!	ท�าไมท่านเป็นอย่างนั้นล่ะ?”	วัวถำม
“เอ๊ะ!	ท�าไมล่ะ?”	ม้ำถำม

สุนัข  “ฉันไม่อยากเห็นพวกแกกินอาหารที่ฉันกินไม่ได้	จะท�าไมล่ะ”
สุนัข  “เฮ้ย!	ไปให้พ้นนะ”

ทั้งม้าและวัวต่างก็ต้องออกจากคอกไปด้วยความหิว

สุนัข....

กิิจกิรรมที่่� ๑.๔

คำำ�ชี้้�แจงคำำ�ชี้้�แจง : ตอบคำำ�ถ�มต�มแบบฝึึกอ่�นที่่�กำ�หนด

ฝึึกอ่่�นอ่อ่กเส้ียงบทสีนทน�จ�กนิท�น
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๑.	 ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร

ตอบ

๒.	 จากเรื่องมีสัตว์กี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ

๓.	 ลักษณะนิสัยของสัตว์ในเรื่องที่ไม่ควรน�ามาเป็นแบบอย่าง	คืออะไร

ตอบ

๔.	 คอก	หมายถึงอะไร

ตอบ

๕.	 “คนที่หวงสิ่งซึ่งตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์”	ตรงกับส�านวนว่าอะไร

ตอบ

จงตอบค�ำถำมจำกเรื่องที่ก�ำหนด
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