
๑๕๘ 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖          เร่ืองสร้างสรรค์งานเขียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ค าชี้แจง  เขียนเครือ่งหมาย  ×  ทับอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

 

๑. ประโยคต่อไปนี้มีค าพ้องรูปกี่ค า “ในเพลาเย็นใกล้สระน้ าเพลารถหักฉันได้ยินเสียง 
    เพลงสระเอาะ” 
           ก. ๒   ค า                                         ข. ๓   ค า          
           ค. ๔   ค า                                         ง. ๕   ค า 

 

๒. ประโยคใดมีค าพ้องรูป 
          ก. ฉันเก็บดอกพุดไปบูชาพระในวันพุธ        
          ข. ฉนัหวงแหนที่คนไปช้อนแหนในสระ 
          ค. ผมถอนหญ้าท่ีหน้าบ้านคุณย่า              
          ง. ผู้เฒ่าก าลังเขี่ยขี้เถ้าออกจากเตา 

 

๓. ค าในขอ้ใดเขียนไมถู่กต้อง 
            ก. วันศุกร์                                       ข. ผาสุข 
            ค. ขนุนสุก                                       ง. ความสุข 

 

๔. ประโยคต่อไปนี้มีค าพ้องเสียงกี่ค า 
   “ฉันรู้สึกสับสนเรื่องราคาค่าเช่าร้านโทรศัพท์จึงไปถามที่ห้างสรรพสินค้า” 
            ก. ๒   ค า                                        ข. ๓   ค า         
            ค. ๔   ค า                                        ง. ๕    ค า 

 

๕. ค าในขอ้ใดไม่ใชค่ าพ้องเสียงและค าพ้องรปู 
           ก. สระอะ  สระว่ายน้ า                          ข. สร้างสรรค์  สุขสนัต์ 
           ค. ฉันใชพู้ก่ันระบายสีหอยแมลงภู่             ง. อนุบาล  ฤดูกาล 

 

๖. เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน 
           ก. ก้านกล้วยผจญภัย                           ข. ชีวิตช้างไทยในต่างแดน 
           ค. “ห้วยขาแข้ง” แหล่งมรดกโลก             ง. ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อน 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

     ท๖/ผ.๑ 

 



๑๕๙ 

 

๗.  ลักษณะของค าน าท่ีดคีวรเป็นอย่างไร 
           ก. ให้รายละเอียดของเนือ้เรื่อง              
           ข. บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้ 
           ค. ท าให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในตัวผู้เขียน      
           ง. มีความน่าสนใจชวนใหอ้ยากอ่านเนือ้เรื่องจนจบ      
 

๘. “ หมาลักเนื้อ  ทิ้งก้อนเนื้อในปาก  หมายเอาก้อนเนื้อในน ้าซึ่งเป็นเงาดใูหญ่กว่า   
       จึงอดได้กินเนือ้ ”   นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องใด 
          ก.  ความซื่อสัตย์                             ข.  ความกตัญญ ู
          ค.  ความโลภ                                 ง.  ความอดทน 
 

๙. ข้อคิดจากเรื่องหมากับเงา ควรน าไปปฏิบัติในเรื่องใด จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด 
         ก. การเดินทาง                ข. ความพอเพียง พอประมาณ 
         ค. การรักษาพยาบาล               ง. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

 

๑๐. ข้อใดคือขอ้คิดของข้อความต่อไปนี ้
 

 
   วิชาความรู้เป็นสิ่งมคี่า      เราต้องรู้จักขวนขวาย 

 

       ถึงแม้จะยากล าบากก็ต้องเพียรพยายาม 
 

 
         ก. ความรู้คือทรัพย์สมบัต ิ                   ข. ความรู้เป็นเรือ่งยากล าบาก 
         ค. ความรู้ได้มาจากความพยายาม          ง. ความล าบากน าไปสู่ความส าเร็จ 
 
 

 

 

 

 

 

 

     ท๖/ผ.๑ 

 



๑๖๐ 

 

 

 

 
          ค าพ้อง หมายถึง ค าที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือซ้ ากัน  เช่น  เขียนเหมอืนกัน หรือ
ออกเสียงเหมอืนกัน  หรือเหมือนกันทั้งรูปและเสียง  แต่มีความหมายต่างกัน ซึ่งจะพิจารณา
ตามเนื้อความของค าที่เกี่ยวข้องกับค าพ้อง    หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมาย
เหมือนกัน     
          ค าพ้องรูป  คือ ค าที่เขียนเหมือนกัน  ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกัน  
การอ่านค าพ้องรูปใหถู้กต้องควรดูข้อความอื่นๆ ประกอบด้วยว่าค าพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไร
เเล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง 
         ตัวอย่าง ในเพลานี้ฉันว่าควรจะเพลาๆ เรื่องการทะเลาะกันได้แล้วประเทศชาติจะได้
สงบสุขเสียท ี
 

เพลา อ่านว่า เพ-ลา           หมายถึง กาล , คราว 
เพลา อ่านว่า เพลา            หมายถึง เบาลง  
ปักเป้า อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า    หมายถึง ชื่อปลาชนิดหนึ่ง  
ปักเป้า อ่านว่า ปัก-เป้า        หมายถึง ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง  
สมาธิ    อ่านว่า สะ-มา-ทิ       หมายถึง การส ารวมใจให้เเน่วเเน่  
สมาธิ    อ่านว่า สะ-หมาด      หมายถึง ทานั่งขัดสมาธิ  
สระ      อ่านว่า สะ              หมายถึง แอ่งน้ าขนาดใหญ่  
สระ      อ่านว่าสะ-หระ         หมายถึง อักษรเเทนเสียงสระ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู ้ 
ค าพ้อง 

เพลงค าพ้องรูป 

ค าร้อง  : ปิตินันธ์  สทุธสาร                                               ท านองเพลง  ชวา 

                    ค าพ้องรูป เขียนรูปเหมอืนกัน          ความหมายมัน  ผันเปลี่ยนเพี้ยนไป 
            มีหลายค า  ส าเนียงเสียงใด                      อ่านแล้วไม่เหมือนกัน ขนัดี 
            เพลารถยนต ์ พักเพลาเย็น                       เสลา เป็น เสลา ทันท ี 
            สระบัวใช่  สระอา   สระอ ี                      จอกแหน มี  แหน มาเร็วไว 
            ลา  ลา ลา………..(ซ้ า  ๔  ครั้ง)  
 
 
 
 
 

     ท๖/ผ.๑ 

 

ปรับปรุงมาจาก ww.sahavicha.com 



๑๖๑ 

 

 
 
 
 

           กระบวนหนึง่ตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลก           แต่อ่านแยกสองความตามวิถี 
    วัดเขมาโกศเขมาเพลาก็มี                               แต่ท่ีนี้ไปถึงป่าเพลาเย็น 
    ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ ่                                   ล้วนกอไผ่ล าสล้างเสลาเห็น 
    หัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็น                           หน้าโฮเตล็ปลูกเสมาดูเพราตา 
     
                                                                               พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย อาจารยางกูร)  

 

        
 
 

เขมา อ่านว่า (เข-มา)               หมายถึง เกษม ความสบายใจ ความพ้นภัย        
เขมา อ่านว่า ขะ-เหมา            หมายถึง ด า 
เพลา อ่านว่า เพ-ลา หมายถึง กาล , คราว 
เพลา อ่านว่า เพลา หมายถึง เบาลง 
เสลา อ่านว่า เส-ลา หมายถึง ภูเขา 
เสลา อ่านว่า สะ-เหลา หมายถึง สวยงาม 
เสมา อ่านว่า เส-มา หมายถึง สีมา เครือ่งหมายบอกเขตโบสถ ์
เสมา สะ-เหมา หมายถึง หญ้า 

 
        
 
      ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่าง  
ค าพ้องรูป 

ความหมายของค าพ้องรูป 
 

     ท๖/ผ.๑ 

 



๑๖๒ 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  น าค าทีก่ าหนดให้  เติมในช่องวา่งของประโยคให้ถูกต้อง 

 

 

 

๑. ฉันไปทัศนศึกษาพบซาก……………..หักพัง  และเจอ…………..ซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป 
 
๒. งานบวงสรวง………….. กรรม  แก่ผู…้………….ชีพเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง 
 
๓. ใน …………….นี้  รถของน้า …………….หักจะต้องไปซ่อมก่อนจึงจะขับได้ 
 
๔. ที่ริมเชิง…………….  มีต้นไม้ที่แลดู...................สล้างชวนมอง 
 
๕.  ต้น......................  ขึ้นใกล้ๆโบสถ์ที่มี........................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ใบงานที่ ๐๑  
เรียนรู้ค าพ้องรูป 

ปรัก    พลี    มน    ครุ     เพลา   เสลา  เสมา 

      ท๖/ผ.๑-๐๑ 

 



๑๖๓ 

 

 

 

 

 
ค าชี้แจง  หาค าพ้องรปูที่นักเรียนสนใจ  ๑๐ ค า พร้อมทั้งบอกความหมาย 
 

๑……………….………… ความหมาย  ……………………………………..………………………         
 

๒…………………….…… ความหมาย  ……………………………………………………………. 
 

๓………………….……… ความหมาย …………………………………………………………….. 
 

๔………………..………… ความหมาย ………………………………………………..…………. 
 
๕…………………..……… ความหมาย ………………………………………………..………… 

 
๖………………..………… ความหมาย ………………………………………………...……….. 

 
๗……………..……………ความหมาย ………………………………………………….…………  

 
๘………………..………… ความหมาย ………………………………………………………….. 

 
๙…………………..………ความหมาย ……………………………………………………………. 

 
๑๐…………….………… ความหมาย ………………………………………..………………….. 

 

 

 ใบงานที่ ๐๒  
ค้นหาความหมายค าพ้องรูป 

      ท๖/ผ.๑-๐๒ 

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  อ่านประโยคที่ก าหนดให้  แล้วสังเกตค าพ้องรูปพร้อมทั้งเขียนค าอ่าน 
             และความหมาย 
 
๑. ชาวนาพาโคลงเรอื  เรือจึงโคลง 
       โคลง (๑)  อ่านว่า  ………………..     ความหมาย …………………………..……..………….. 
       โคลง (๒)  อ่านว่า  …………………    ความหมาย ………………………………………………. 
๒.  จอกแหนในสระนีเ้ขาหวงแหนจริงๆ 
       แหน (๑)   อ่านว่า  ................  ความหมาย............................................................. 
       แหน (๒)   อ่านว่า .................  ความหมาย .......................................................... 
๓.  เดินทางเพลาค่ า   ใจชอกช้ าเพลารถหัก 
       เพลา (๑)  อ่านว่า ...............     ความหมาย  ........................................................ 

       เพลา (๒)  อ่านว่า ................  ความหมาย   ........................................................ 
๔. ก าแพงใหญ่ใบเสมาไม่น่าเก่า     มเีสมาขึ้นอยู่ดูไม่งาม 
       เสมา (๑) อ่านว่า  ...................  ความหมาย  ....................................................... 
       เสมา (๒) อ่านว่า ....................  ความหมาย  ...................................................... 
๕. แนวป่านี้มีเสลาน่าดูนัก      เหมือนสลักเสลาไว้ให้คนเห็น 
       เสลา (๑) อ่านวา่  .................... ความหมาย  ......................................................... 
       เสลา (๒) อ่านวา่ .....................   ความหมาย  ...................................................... 

ใบงานที่ ๐๓  
เรียนรู้ค าอ่านและความหมาย 

      ท๖/ผ.๑-๐๓ 

 



๒๐๒ 

 

                                              ใบความรู้ 
                                               ค าขวัญ 

 
 

  ค าขวัญ  คือ ถอ้ยค าที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ เพื่อชักจูงใจ มักเป็นค าปลอบขวัญ 
หรือปลุกใจให้เชื่อมั่น ให้เหน็คุณค่า และความส าคัญของสิ่งที่กล่าวถึง มักเป็นถ้อยค าที่สัมผัส
คล้องจอง 
 

 

 ตัวอย่างค าขวัญ                - ดื่มนมทุกวัน      สุขภาพแข็งแรง     
         - สุรา ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม 
         - ปลอดภัยเพื่อชีวิต  ทุกขณะจิตอย่าประมาท 
         - เลิกสูบ  เลิกเสพในวันนี้  เพื่อชีวิตที่ดีในวันหนา้ 
 
   

- ความรู้  คู่คุณธรรม  น าสู่อนาคต 
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คณุธรรม   
- มีคุณธรรมน าใจ  ใชช้ีวิตอย่างพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 
- รักษาเวลา  รักษาหน้าที่  ชีวิตจะดีถ้าคุณมีวินัย 
 
 
               - บ้านเมอืงจะสะอาด   ถ้าปราศจากคนมักง่าย 

                                 - ประเทศไทยจะรุ่งเรื่อง ถ้าพลเมอืงไม่พ่ึงยาเสพติด  
                                - หนังสือคือมิตร   สื่อความคิดให้ก้าวไกล 
              - ไม่มีท่านเราอด  ไม่มีรถท่านเดิน 
     
                 
 
    - อดทน  ขยัน  ประหยัด  คือ คุณสมบัติของเด็กไทย 
  - ยึดมั่นประชาธิปไตย  ร่วมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม 
  - เรียนรู้ตลอดชีวิต  คิดอย่างสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

    ท๗/ผ.๒ 

 



๒๐๓ 

 

 

       
                                               ใบความรู้ 
                                                      ค าคม   
                            

 
  

       ค าคม  หมายถึง ถ้อยค าที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เปน็ถ้อยค าที่หลักแหลม ซึ่ง
สามารถ   เขา้กับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะ
กลายเป็น    ส านวนไปได้ค าคมส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยค าที่คล้องจองกัน เช่น   
 

ตัวอย่าง 

ค าคม ความหมาย 

เสียชีพอย่าเสียสัตย์ พูดแล้วต้องรักษาค าพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียค าพูด 

อย่าไปติดปีกให้แมว อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เปน็ไปตามธรรมชาติ 

ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี คนเราต้องมสีติก่อนจงึจะเกิดความคิดท่ีรอบคอบ 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครท าอย่างไรได้อย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็ว 

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง บางครั้งการอยู่เฉยๆ ก็ได้ประโยชน์มากกว่า 

ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่ากับเกลือที่
เป็นหนอน 

ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอน คือ คนใกล้ตัว 

ที่ท าร้ายเราไม่รู้ว่าเป็นใคร มนัร้ายแรงกว่า 

 

 

 

 

    ท๗/ผ.๒ 

 



๒๐๔ 

 

                                                   ตัวอย่าง 

ค าคม ความหมาย 

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวป้ัน
ควายให้ลูกท่านเลน่ 

ถ้าไปอยู่บ้านคนอืน่อยา่มัวแต่นั่งเฉยๆ ต้องช่วยเจ้าของ
บ้านท างานบ้าง 

ไม้คดใช้ท าขอ เหล็กงอใช้ท าเคียว  

คนคดเคี้ยวใช้ท าอะไรไม่ได้เลย 

ไม้คด เหล็กงอก็ยังท าประโยชน์ได้ แต่คนคดหรือคนที่
ไม่ซื่อสัตย์ท าประโยชน์อะไรไม่ได้เลย 

ความพยายามครั้งที่หนึ่งร้อย ดีกว่า
ท้อถอยก่อนที่จะท า 

ถึงแม้จะต้องพยามยามหลายครั้งเพื่อที่จะพบกับ
ความส าเร็จ ก็ดีกว่าไม่ได้ลงมือท าเลย 

หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวัน
คืนที่จะมีรอยเท้าเป็นของตนเอง 

การท าตามคนอื่นตลอดเวลา ก็ไม่มีโอกาสได้แสดง 

ผลงานของตนเอง หรอืเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ 

คนโง่ย่อมเปน็เหยื่อของคนฉลาด         
แต่คนฉลาดก็พลาดใหก้ับคนที่ฉลาด  
แล้วแกล้งโง ่

อย่าอวดฉลาด เพราะอาจจะมีคนที่ฉลาดกว่า แต่           
ไม่แสดงออกให้เราเหน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ท๗/ผ.๒ 

 

ปรับปรุงมาจาก  http//krupivarcrk.wordpress.com 



๒๐๕ 

 

 

 

ใบงานที ่๐๔ 
การแต่งค าขวัญ 

 

 ค าชี้แจง    ถ้าต้องการให้โรงเรียนของเรา เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จะเขียนค าขวัญว่าอย่างไร  
               (เขียนไมน่้อยกว่า ๓ ค าขวัญ  ความยาวค าขวัญละไม่เกิน  ๑๖  พยางค์ ) 
 
 

................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

  

        ท๗/ผ.๒-๐๔ 



๒๐๖ 

 

 

 

ใบความรู้ 
 ความหมายโดยนัย 

 

    ความหมายโดยนัย  หมายถึง ความหมายของค า หรือข้อความ ในแง่มุมอื่นๆ  
     ท่ีมิใช่ความหมายหลักหรือความหมายท่ีรู้กันโดยท่ัวไป   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า   
     "ความหมายแฝง" นั่นเอง 

 

 

                                                                 ปรับปรุงมาจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี 

ค าที่มีความหมายโดยนัย ความหมาย 

     ดาว      บคุคลที่เด่นในทางใดทางหนึง่ 
     เก้าอี ้      ต าแหนง่ 
     เพชร      บคุคลที่มคี่า 
     ดวงใจ      สิ่งส าคัญทีสุ่ด 
     แกะด า      แปลกแตกตา่งจากคนอืน่ๆ 
     ภาษาดอกไม ้      พูดจาสุภาพ 
     ไฟเขียว      เห็นชอบ  อนมุัต ิ
     หนิ      ยากมาก 
     กลว้ย  หม ู      งา่ยมาก 
     หนอนหนังสือ      คนที่ชอบอ่านหนงัสือ 
     แพะรับบาป      ผู้ทีต่กเป็นผูต้้องหา และรับโทษแทนผู้ที่ท าผดิจรงิ 
     เรือจ้าง      คร ู
     สวรรค ์      ความสะดวก สบาย ความสุข 
     นรก      ความล าบาก ความทกุข ์ไมด่ี 
     นกพิราบ      สนัติภาพ 
     นกฮูก      คนฉลาด คนมีปญัญา 

     ท๗/ผ.๓ 



๒๐๗ 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๐๕ 
ความหมายโดยนัย 

 
ค าชี้แจง    ขีดเส้นใต้ค าท่ีมีความหมายโดยนัยจากประโยคท่ีก าหนดให้ แล้วน าค านั้น 

                        ไปแต่งประโยคใหม่ให้ถูกต้อง 
 
          ตัวอย่าง     สมหญิงเป็นคนเค็มท่ีสุดในบ้าน  
  ค า           เค็ม   
          ประโยค    คนเค็มมักไม่มีใครชอบ เพราะไม่เอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น 
 
 
 เธอเป็นดาวตั้งแต่ยังเด็ก 

 

ค า         ................................................................................................................     
ประโยค :  …………………………………………………………………………………………………. 
 

๒.    เธอเป็นเพชรน้ าเอกของวงการเพลง 
 

ค า         ..............................................................................................................     
ประโยค :  …………………………………………………………………………………..……………  
 

   ๓.    ใบเตยแต่งตัวเปรี้ยวมาก 
 
ค า         .............................................................................................................     
ประโยค  :  ………………………………………………………………………………….………….. 
 

 ๔.   ส.ส. เมืองไทยไม่เคยแย่งเก้าอี้กัน 

      ท๗/ผ.๓-๐๕ 

 



๒๐๘ 

 

 

 

ค า         .............................................................................................................     
ประโยค :  .............................................................................................................  

๕.   พระเอกในละครมักเป็นคนหูเบา 

ค า         ............................................................................................................     

ประโยค :  ........................................................................................................... 

 
 

 

 ๖.   สมชายมีชีวิตเหมือนนกขมิ้น 

ค า         ................................................................................................................     

ประโยค :  ...............................................................................................................  

 

๗.   ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมาก 

ค า         ..............................................................................................................     

ประโยค :  .............................................................................................................. 
 

๘.   การท ากับข้าวเป็นเรื่องกล้วยๆ 

ค า         ............................................................................................................     

ประโยค :  ...........................................................................................................  
 

    ๙.   หนังสือเล่มนี้เด็ดมาก 

ค า         ...........................................................................................................     

ประโยค :  ........................................................................................................... 
 

    ๑๐.   พี่อาบน้ าร้อนมาก่อนเธอนะ 

      ท๗/ผ.๓-๐๕ 

 



๒๐๙ 

 

ค า         ............................................................................................................  

ประโยค :  ...........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใบงานที่๐๖ 
ความหมายโดยนัย 

ค าชี้แจง  เลือกค าท่ีมีความหมายโดยนัยจากใบความรู้ จ านวน ๑๐ ค าพร้อมความหมาย 
             และคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................. .................................... 

.............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. .......................................................................

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................... ................

................................................................................................................... .................................................

............................................................................................................................. .................................... 

....................................................................................................................................................................

     ท๗/ผ.๓-๐๖ 

 



๒๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  
คือการหาขอ้คิดหรือคติสอนใจจากเรือ่งที่อ่านว่าเรื่องนั้นๆ ให้ข้อคดิท่ีเป็นประโยชน์

อะไรบ้าง แล้วจึงน าขอ้คิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันการหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือ
ต่างๆ เช่น การอ่านนทิาน บทความ สารคดี ควรอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วท าความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง และจับใจความส าคัญ หรือประเดน็ส าคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน 
 

ตัวอย่าง   การหาข้อคิดจากการอ่านนิทาน 
 

                                      เร่ือง  ไก่ฟ้ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ 
                 มีสนุัขจิง้จอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่ง  เดินผ่านมาเหน็ไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงข้างทาง  
และมันก็อยากจะกินไก่ฟ้าเป็นยิ่งนัก จึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยข้ึนวา่  “ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็น
สัตว์ท่ีงดงามนัก ปีกของท่านมีสีสนัสดใสหลายสี ปากก็งดงามไม่เหมือนใคร อยากรู้จังว่าถ้า
ท่านหลับตา เเล้วยังจะงามอยู่หรือไม่”  ไก่ฟ้าได้ฟังค ายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวด
ทันทีสุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับตัวไก่ฟ้าไว้ได้  เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่ก็ยังมีสติ  
จึงเอ่ยข้ึนว่า  “ จิ้งจอกเอ๋ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่าน อีกครั้งได้ไหม” 
สุนัขจิ้งจอกได้ฟังค าป้อยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าค าราม ไก่ฟ้าจึงรีบบินหนีจากไปทันท ี

 

                                                                                                 นิทานอีสป 

สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 

                 สนุัขจิ้งจอกเจ้าเล่หอ์อกอุบายจะกินไก่ฟ้า  โดยพูดจาหลอกล่อให้ไก้ฟ้าหลงเชื่อ  
เมื่อไก่ฟ้าหลงเชื่อจึงจบัเพื่อจะได้กินเป็นอาหาร  แต่ไก้ฟ้ามีสติคิดหาทางแก้ไข จนหลุดพ้นจาก 
การเป็นเหยื่อของสุนขัจิ้งจอกไปได้ 
 
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  
                 ค ายกยอปอปั้นท าใหค้นหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ 
 
            ปรับปรุงมาจาก www.trueplookpanya.com  
 
 
 

ใบความรู้  
การหาข้อคิดจากการอ่าน 

      ท๖/ผ.๔ 

 



๑๘๓ 

 

       

 

 

  

ค าชี้แจง  อ่านนิทาน เรื่อง ลงุเต่าใจอารี  แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ลุงเต่าใจอารี   
            ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีความสงบเงียบและสวยงาม   ใกล้ๆ กันนั้นมีหนองน้ า 
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้ า ไม้น้ านานาชนดิขึ้นอยู่เรียงรายช่ืนฉ่ าใจ  และยังเป็นแหล่ง 
ที่อยู่ของสัตว์น้ าหลายชนิด เช่น กุ้งน้อย ปลา ปู หอย และลุงเต่าผูใ้จอารีและเป็นที่รัก 
ของบรรดาสัตว์ทุกตัว  สัตว์ทุกตัวอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
           ฤดูกาลเปลี่ยนผันไป  ปีนี้ความแหง้แล้งมาเร็วกว่าท่ีคิด  น้ าในหนองน้ า 
เริ่มเหือดแห้งลง สัตวน์้ าทุกตัวเริ่มกังวลใจ  ลุงเต่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าอาวุโสที่สุด 
จึงเรียกประชุมสัตว์น้ าทุกตัว  เพื่อหาหนทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สัตว์ทุกตัวร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราควรหาที่อยู่แห่งใหม่ใหเ้ร็วที่สุด  ก่อนที่น้ าจะแห้งจนหมด 
หนองน้ า  ลุงเต่าจึงบอกกับสัตว์ทุกตัวว่าพวกเราต้องรีบอพยพไปยังฝั่งอีกด้าน 
ของหนองน้ า เพราะเคยไปบริเวณนั้นมาก่อนเคยเหน็ว่ามีหนองน้ าอีกแห่งหนึ่งน่าจะเปน็          
ที่อยู่ใหม่ของพวกเราได้ กุ้งน้อย ปลา  ปู และหอยต่างต่ืนตระหนกว่าพวกตนจะไปได้อย่างไร  
ลุงเต่าจึงพูดขึ้นว่า “ ไม่ต้องกลัวพวกเราต้องไปด้วยกัน ฉันจะเป็นผู้พาไปเอง ” 
           ลุงเต่าออกน าหน้าตามมาด้วยปู  หอย ส่วนปลาตะเกียกตะกายตามมา  ดูแล้วช่าง
เป็นภาพที่ทรมานใจเหลือเกิน  ในที่สุดลุงเต่าตัดสินใจให้ปลาคาบหางของตนส่วนปูกห็นีบหาง
ของลุงเต่าด้วย ส่วนกุ้งน้อยนั้นลุงเต่าใช้ปากคาบเอาไว้  และคลานต้วมเตี้ยมไปด้วยกัน โดยมี
เจ้าหอยตามมาติดๆ  
           ในที่สุดความหวังก็เป็นจริง ลุงเต่าสามารถน าสัตว์ท้ังหลายเดินข้ามมายังอีกฝั่ง 
ได้ส าเร็จ และได้พบหนองน้ าแห่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆ  สัตว์ทุกตัวต่างเริงร่ามีความสุข 
เพราะลุงเต่าผู้มีใจอารีช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวเอาไว้นั่นเอง 
  

                                                                โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
                                           สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

ใบงานที่ ๑๒  
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน  

 

    ท๖/ผ.๔-๑๒ 

 



๑๘๔ 

 

 

 

 

 

 ลุงเต่าใจอารี 
 

 

 

 

 

 

 
สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
         …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องที่อ่าน  คอื 

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

 

ข้อคิดนี้จะน าไปใช้ในเรื่องใด  

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

. 

ใบงานที่ ๑๒  
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน  

 

    ท๖/ผ.๔-๑๒ 

 



๑๘๕ 

 

                                         
                                      ค้างคาวเลือกพวก 
 

              ค้างคาวนัน้ถือว่าตนมีปีกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตว์ อื่นทั่วๆ ไป 
ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่นๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยท าตัว 
เป็นกลาง  เเต่เมือ่พวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัว ไปเข้ากับฝ่ายนก 
             ต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสียทีเเก่สัตว์อื่นๆ ค้างคาวก็ผละจากนกไปเข้าพวก 
กับสัตว์อื่นๆ ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัยชนะ  ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวกนกอีก 
เมื่อนกกับสัตว์อื่นๆ ท าสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน ทั้งสองต่างก็ขับไล่ค้างคาว   
ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย  ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ า จะออกจากถ้ าไปหาอาหาร  
ในเวลากลางคืนเท่านัน้  
 

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา 
                                           สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

  
 

 

 

 

 

 ค าชี้แจง    อ่านนิทาน เรื่อง ค้างคาวเลือกพวก แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๑๓  
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน  

 

    ท๖/ผ.๔-๑๓ 

 



๑๘๖ 

 

 

 

 

 

ค้างคาวเลือกพวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 

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

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน  คอื 

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

 

ข้อคิดนี้จะน าไปใช้ในเรื่องใด . 

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

 

ใบงานที่ ๑๓  
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน  

 

     ท๖/ผ.๔-๑๓ 

 


	1
	3
	4
	6

