
 

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนย่อความ 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกเสรมิทกัษะ  
เรื่อง การเขียนย่อความ 

 
 

ค าช้ีแจง  ๑. ข้อสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
๒. ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท (×) ทับอักษร ก ข ค หรือ ง  

  ที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 
๑. การเขียนย่อความหากมีการอ้างถึงบุคคล  
ควรปฏิบัติอย่างไร  
ก. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑  
ข. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒  
ค. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓  
ง. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๔  
๒. ค าอุปมาอุปไมย ข้อเปรียบเทียบ ตัวเลข  
สถิต ิวัน เดือน ป ีเป็นลักษณะ  
ของประโยคชนิดใด  
ก. ใจความรอง  
ข. ใจความหลัก  
ค. ใจความพิเศษ  
ง. ใจความส าคัญ  
๓. รูปแบบการเขียนยอ่ความที่ถูกต้อง  
มีส่วนประกอบกี่ส่วน  
ก. ๑ ส่วน  
ข. ๒ ส่วน  
ค. ๓ ส่วน  
ง. ๔ ส่วน  

 
 
๔. ข้อความใดกล่าวถูกต้องที่สุด  
ก. ข้อความใดเป็นบทร้อยกรองให้คงเดิมไว้  
ข. การเขียนย่อความที่ถูกต้องไม่ควรเปล่ียน  
สานวนภาษาของผู้แต่งเรื่องเดิม  
ค. ขั้นตอนแรกของการเขียนย่อความ  
คือผู้ย่อต้องอ่านเรื่องให้จบ ๑ – ๒ เที่ยว  
เพื่อจับประเด็นส าคัญ  
ง. การเขียนย่อความควรใช้อักษรย่อใน  
การเขียน เช่น กิโลเมตร ให้ใช้ ก.ม.  
เป็นต้น  
๕. “ เป็นข้อความที่ย่อ จากงานเขียนเต็ม  
ฉบับ มีความยาว ๑ ใน ๓ ของเรื่องเดิม”  
เป็นความหมายของส่วนใดในการเขียน  
ย่อความ  
ก. ส่วนสรุป  
ข. ส่วนเนื้อเรื่อง  
ค. ส่วนขึ้นต้น  
ง. ส่วนน า  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖. ประโยคใจความส าคัญมักจะอยู่ส่วนใด  
ของข้อความ  
ก. ต้นข้อความ  
ข. กลางข้อความ  
ค. ท้ายข้อความ  
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา  
๗. ข้อใดเป็นรูปแบบของการเขียนขึ้นต้น  
ย่อความ  
ก. ย่อความเรื่อง........... ของ (ผู้แต่ง)........  
จากหนังสือ.................ความว่า.............  
ข. โดย (ผู้แต่ง.)...............เรื่อง...............  
จากหนังสือ..................ความว่า............  
ค. ย่อความเรื่อง.............จากหนังสือ..........  
โดย..................ความว่า.........................  
ง. ความว่า................เรื่อง..........................  
จากหนังสือ...............ของ(ผู้แต่ง)............  

๘. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. การย่อความเป็นการเรียบเรียงเรื่องราว  
จากความนึกคิดของผู้เขียนเรื่องนั้นๆ  
ข. การย่อความเป็นการเขียนย่อเรื่อง  
จากการอ่านหรือฟัง  
ค. การย่อความหมายถึงการสรุปความ  
ง. การย่อความเป็นการเขียนเรื่อง  
ตามจินตนาการ  
๙. การเขียนย่อความข้อความที่  
ไม่ควรน ามาเขียน ยกเว้นข้อใด  
ก. ข้อเปรียบเทยีบต่างๆ  
ข. ตัวเลข สถิติที่เป็นรายละเอียด  
ค. ชื่อบุคคลที่อ้างถึง  
ง. ใจความส าคัญของเรื่อง  
๑๐. “ข้อความที่เด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่น  
ของย่อหน้า” เป็นความหมายของข้อใด  
ก. ใจความส าคัญ  
ข. ใจความรอง  
ค. ใจความส่วนขยายข้อความ  
ง. ใจความพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เร่ือง การเขียนยอ่ความ 

 
การย่อความ ประกอบด้วยทกัษะส าคัญ ๒ ประการดังนี้  

๑. การอ่าน  
การอ่านเพ่ือย่อความ เป็นการอ่านแบบสรุปความหรือการอ่านจับใจความส าคัญของเรื่อง ซึ่งมี 

ขั้นตอนดังนี้  
๑) อ่านเรื่องที่จะเขียนย่อความทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ใคร ท า

อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  
๒) แยกอ่านท าความเข้าใจเรื่องแต่ละย่อหน้าอย่างละเอียด  
๓) จับความคิดหลัก หรือประโยคใจความส าคัญ ในแต่ละย่อหน้า โดยความคิดหลัก หมายถึง 

ความรู้ ความคิดที่ผู้เขียนเสนอต่อผู้อ่านในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความคิดหลักที่ ผู้อ่านสรุปได้เพียง
อย่างเดียว ซึ่งมักแสดงด้วยประโยคใจความส าคัญ ซึ่งอยู่ต้นย่อหน้า กลาง ย่อหน้า หรือท้ายย่อหน้า 
ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ประโยคขยายความหรือพลความ ซึ่งท าหน้าที่ขยายใจความส าคัญ หรือ 
ความคิดหลักในย่อหน้า ให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้ง ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น รายละเอียดข้อเปรียบเทียบ 
ตัวอย่างย่อหน้าบางแบบอาจมีความคิดหลักแต่ไม่มีประโยค ใจความส าคัญ มีแต่ประโยคขยายความ
เรียง ต่อเนื่องกันไป  
๒. การเขียน  

การเขียนเพื่อย่อความเป็นการเรียบเรียงสาระส าคัญ ที่บันทึกไว้จากการอ่าน โดยมีหลัก ดังนี้  
๒.๑ ข้อความที่ย่อ  

๑) มีเฉพาะสาระส าคัญ คือความคิดหลัก ส่วนที่เป็นพลความต้องตัดออกทั้งหมด  
๒) ในกรณีที่สาระส าคัญซ้ าๆกันหลายๆ แห่ง เมื่อน ามาเรียบเรียงใหม่ให้กล่าวเพียง 

ครั้งเดียว  
๓) ครอบคลุมประเด็นส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องตามเรื่องเดิม  
๔) ข้อความที่เป็นค าพูดอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศไม่ใช่ประเด็นส าคัญให้ตัดออก 

๕) ครอบคลุมประเด็นส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องตามเรื่องเดิม  
๖) ข้อความที่เป็นค าพูดอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศถ้าไม่ใช่ประเด็นส าคัญ  

ให้ตัดออก ถ้าเป็นประเด็นส าคัญให้สรุปส้ันๆ  
๗) ข้อความที่ย่อเรียงล าดับอย่างไรก็ได้ให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ 

ตามเรื่องเดิม  
 



 
๒.๒ ส านวนภาษา  

๑) ใช้ส านวนภาษาของผู้เขียน โดยเป็นการเรียบเรียงเนื้อความใหม่ไม่ควรใช้ส านวน 
ภาษาของเรื่องเดิม และหลีกเล่ียงการตัดต่อประโยคใจความส าคัญของต้นฉบับ  

๒) เรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าถ้าจะเอ่ยถึงบุคคลอื่น ให้ใช้ช่ือหรือใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ 
 ห้ามใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ ในย่อความ  

๓) ส านวนภาษาหรือค ายาก ค ายาว ในเรื่องเดิมให้เปล่ียนมาใช้ค าธรรมดา  
๔) ไม่จ าเป็นต้องใช้อักษรย่อ ในข้อความที่ย่อนอกจากชื่อเดิมจะยาวมากและ อักษร 

ย่อนั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น กทม. รสช. รสพ. ททท.  
๕) ถ้าเรื่องเดิมเป็นร้อยกรองให้ย่อความเป็นร้อยแก้ว  
๖) ใช้ส านวนภาษาที่คงไว้ลีลาหรือน้ าเสียงให้เหมือนเดิมเช่น ความรู้สึกสะเทือนใจ  

๒.๓ ความยาวของย่อความ  
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าย่อความควรมีสัดส่วนเหลือเท่าไรจากเรื่องเดิม หรือเรื่อง ขนาดใด ควร

ย่อเท่าใด ขึ้นอยู่กับความต้องการและการน าไปใช้ประโยชน ์และที่ส าคัญ คือ สาระส าคัญและพล
ความในเรื่องเดิม ถ้าเรื่องใดมีสาระส าคัญมาก พลความน้อย ย่อความ ก็จะประมาณ ๑ ใน ๒ ของ
เรื่องเดิม เพราะถ้าย่อส้ันมากไป จะไม่ได้ใจความครบถ้วน ตามเรื่องเดิม หากเรื่องใดมีสาระส าคัญน้อย 
พลความมาก ย่อความก็อาจจะส้ันประมาณ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔ ของเรื่องเดิม  

 
 
 

เข้าถึงได้จาก : https://thaiteaching.wikispaces.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thaiteaching.wikispaces.com/


 
ตัวอย่าง 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
 

เลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร ประสบความส าเร็จไปหมด 
 

คุณเรวัต วัชราธร เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านการผลิต มันสาปะหลัง เป็น ๑๐ ป ี
ผลที่ได้คือ แต่แรกเริ่มหัวมันใหญ่เท่าต้นขา พอ ๑๐ ป ีต่อมาเหลือขนาดเท่าหัวแม่มือ เพราะคุณภาพ
ดินเลวลงไม่หลงเหลือความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นดินทรายได้อีกต่อไปในอนาคต  

จากนั้นหันมาเล้ียงโคนม เพราะจะได้ปลูกหญ้าเพื่อเป็นการรักษาหน้าดิน และ จะได้ “มูลโค” 
มาเป็นปุ๋ยเรียกให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อกีครั้งหนึ่ง สาหรับการเล้ียง โคขุน เป็นโคที่รับซื้อมาจาก
เกษตรกรแถบ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพราะโคในแถบ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนจะเล้ียง โคค่อนข้างดีมีคุณภาพ  

ในส่วน “มูลโค” ที่ได้จากโคแต่ละตัววันละ ๑๘ กิโลกรัม นั้น จัดส่งให้ทางบริษัท เพื่อน าไปท า
ปุ๋ยอินทรยี ์มีทั้งชนิดเป็นผง และอัดเม็ด แล้วแต่จะน าไปใช้กับอะไร เช่น กับสวน กับนา กับอ้อย ซึ่ง
ปุ๋ยแต่ละสูตรมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน นับว่าเป็นความส าเร็จ ที่ได้มาด้วยความขยันขันแข็งมีความ
พากเพียรและมุ่งมั่นกับส่ิงที่ท า  
 
( จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลย 
 
 
 
 
 

  ย่อเรื่องเล้ียงโคขุนแบบครบวงจร ประสบความส าเร็จไปหมด  
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ความว่า คุณเรวัต  
วัชราธร เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านการผลิตมันส าปะหลังมาเป็นเวลานาน  
เห็นว่ามันส าปะหลังมีขนาดเล็กลง เพราะคุณภาพดินเลวลง จึงหันมาเล้ียงโคขุนแทน  
การปลูกมัน ซึ่งการปลูกหญ้าเล้ียงโคเป็นการรักษาหน้าดิน และได้มูลโคมาเป็นปุ๋ย  
ซึ่งจะท าให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง และได้น ามูลโคที่ได้มาจากโคขุน  
แต่ละตัว วันละ ๑๘ กิโลกรัม ไปท าเป็นปุย๋อนิทรีย์สามารถน าไปใช้กับสวน นา และ  
อ้อย เป็นความส าเร็จที่ได้ด้วยความขยันขันแข็ง มีความเพียรพยายามและมุ่งมั่น  

         กับส่ิงที่ท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรื่องที่ ๑ นิทานอีสป 

 
เรื่อง  ลูกกบอยากมีเพื่อน 

 
มีลูกกบตัวหนึ่งอยากมีเพื่อนเอาไว้เล่นด้วย “อากาศสดช่ืนดีจริง แต่มันเหงาจัง ไม่มีเพ่ือนเลย 

ออกไปหาเพื่อนดีกว่า” ลูกกบพูด ลูกกบพบกับเต่าก็ดีใจหวังจะผูกมิตร กับเต่า ลูกกบจึงพูดกับเต่าด้วย
ความอ่อนโยนว่า “ พี่เต่าจ๋า ฉันขอเป็นเพ่ือนเล่นกับพี่เต่าด้วย คนนะจ๊ะ” เต่ามองลูกกบอย่างแปลกใจ
และไม่พอใจที่เห็นรูปร่างของกบน่าเกลียด จึงตอบว่า “ไม่ได ้ฉันไม่เป็นเพื่อนกับเจ้าหรอก ดูรูปร่างเจ้า
ซิ ช่างน่าเกลียด น่าชัง ออกไปห่างๆฉันนะ ฉนัไม่เป็นเพ่ือนกับเจ้า”  

“ ฮือ ฮือ ดูซิพี่เต่าไม่ยอมเป็นเพ่ือนกับลูกกบเลย ฮือ ฮือ ” ลูกกบร้องไห้เสียใจ ขณะที่ลูกกบ
กาลังร้องไห้ก็เหลือบเห็นปลากาลังว่ายน้ าอยู่ “ เอ๊ะ! นั่นปลา กาลังว่ายน้ า แหม น่าสนุกจังเลย เดี๋ยว
เราไปเล่นน้ ากับปลาดีกว่า ” ลูกกบจึงว่ายน้ าไปหาปลา และเข้าไปพูดกับ ปลาว่า “ปลาน้อยจ๋า เธอ
ว่ายน้ าเก่งจังเลย ให้ฉันเล่นกับเธอด้วยนะ ” ปลามองลูกกบอย่าง สงสัย “อุ๊ย! นี่ตัวอะไร รูปร่างน่า
เกลียดเสียจริงตัวก็ด าปื๊ด ไม่สวยเลย ” ปลาพูด “ฉันเป็นกบ นะ เธอไม่รู้จักเหรอ ฉันอยากเป็นเพ่ือน
กับเธอนะ ” “ฉันไม่ชอบเธอ ดูซิรูปร่างน่าเกลียดจังเลย อย่ามายุ่งกับฉันไปห่างๆ ” ปลาแสดงอาการ
ไม่สนใจลูกกบ ลูกกบเสียใจมาก “ฮือ ฮือ ทาไมฉันช่างโชคร้ายจัง ไม่มีใครเป็นเพ่ือนกับฉนัเลย ฮือ 
ฮือ”  

ทันใดนั้นคางคกตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากกอหญ้า คางคกสงสารลูกกบมาก เพราะ ยืนมองดู
ลูกกบนานแล้ว พอเห็นลูกกบร้องไห้จึงกระโดดมาใกล้ๆพูดปลอบโยนว่า “อย่าร้องไห้ เลยนิ่งเสียเถิด 
ฉันจะเป็นเพ่ือนกับเธอเอง” “เอ๊ะนั่นใคร ใครจะเป็นเพ่ือนกับฉัน ” ลูกกบเงย หน้าถามทันท ีคางคก
ตอบว่า “ฉันเอง ฉันคือคางคก ฉันสงสารเธอ เธอจะคบฉันเป็นเพ่ือน หรือเปล่าจ๊ะ” “แหม ฉันดีใจจัง
เลย ฉันอยากมีเพื่อน ฉันจะเป็นเพ่ือนกับเธอนะคางคก เรา จะไปเที่ยวด้วยกัน ฉันมีความสุขจังเลย ” 
ลูกกบพูด ฉันก็ดีใจ ต่อไปนี้เราเป็นเพ่ือนกันนะ ฉัน จะช่วยเธอท างาน เราจะเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกัน  
 
 
   
 
 

 ที่มา:นทิานอีสป ของพงษ์จนัทร ์อยู่เปน็สุข ๒๕๕๙ หน้า ๓๔ ) 
 
 



แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๑ 
 
ค าช้ีแจง   ๑. ให้นักเรียนเขียนย่อความจากเรื่องที่ ๑ นิทานอีสปเรื่องลูกกบอยากมีเพ่ือน  

    ๒. ใช้เวลาในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ๑๕ นาที  
        คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
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ชื่อ  ………………………………………………………………………………..ชั้น …………………………เลขที่ ……………. 
 
 
 



เรื่องที่ ๒ ข่าว 
เรื่อง เศรษฐกิจปากท้องประชากรโลก 

 
เศรษฐกิจปากท้องประชากรโลก ชักจะมีปัญหาเข้ายุคข้าวยากหมากแพง เรียกว่าเกือบจะทุก

ประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ที่มีปัญหาเรื่องของสินค้าราคาแพง ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนจนต้อง
ออกมาประท้วงรัฐบาลเป็นการใหญ่ เกิดการปล้นสะดม อาหารในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ 
วัฏจักรขาลง ตลาดเงินตลาดทุนย่ าแย่ ไปตามๆกันก าลังก่อตัวเป็นมหันตภัยของโลกยุคใหม่ถ้าจะมอง
ถึงต้นตอของปัญหาจริงๆ ส่วนหนึ่งมาจากภาวะโลกร้อน ผลผลิตไม่พอกับความต้องการท าให้ราคา
อาหารแพงขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือ ราคาน้ ามัน เพราะน้ ามัน ก็คือ ต้นทุนหลักของเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ผมเคยคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญ ในแวดวงพลังงานมีข้อมูลที่น่า
รับฟัง โดยเฉพาะการที่จะต้องรับมือกับ วิกฤตพลังงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดกันว่าในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า โลกจะเริ่มขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะน้ ามันซึ่งแหล่งใหญ่ที่สุดที่ผลิตน้ ามันดิบป้อนเข้าสู่
ตลาดก็คือตะวันออกกลาง เพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเหล่านี้หรือที่เรียกกันว่าโอเปก ก็จะต้องมีความ
ระมัดระวัง ในการที่จะบริหารกลไกตลาดน้ ามันในอนาคตซึ่งจะมีผลถึงการควบคุมเศรษฐกิจโลก ไว้ใน
ก ามือด้วย มีประเทศมหาอ านาจบางประเทศก าลังจะใช้วิกฤติที่จะเกิดขึ้นให้เป็น โอกาส จีนและ
อินเดีย มีการใช้น้ ามันมากที่สุดมีการน าเข้าเป็นสัดส่วนที่สูง ในขณะที ่สหรัฐอเมริกามีการส ารองน้ ามัน
ไว้สูงมากเช่นกัน ที่น่าแปลกก็คือประเทศเหล่านี้ มีแหล่งน้ ามันธรรมชาติขนาดใหญ่ แต่มีการขุด เจาะ
มาใช้ในปริมาณที่น้อยมาก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา  
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
                                    จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกรท์ี ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๑๘ 
 



แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๒ 
 
ค าช้ีแจง  ๑. ให้นักเรียนเขียนย่อความจากข่าวเรื่อง เศรษฐกิจปากท้องประชากรโลก  

๒. ใช้เวลาในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ๑๕ นาที  
    คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
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ชื่อ  ………………………………………………………………………………..ชั้น …………………………เลขที่ ……………. 



เรื่องที่ ๓ บทความ 
 

การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก สินค้า

อุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทเป็นรายได้หลักของประเทศเน้นการส่งสินค้าออกไปยัง
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สินค้าออกที่ส าคัญของประเทศไทยปัจจุบันนี้ได้แก ่อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณ ีและเครื่องประดับ ส่ิงทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจไทยก็ยังเป็นเกษตรกรรม เพราะเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของ
ประชากร รัฐจึงมุ่งส่งเสริมให้ผลิตสินค้า ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
ประชาชนในชนบท โดยจัดเป็นสินค้า OTOP และรัฐยังได้สนับสนุนให้เป็นสินค้าส่งออก
นับเป็นการประสานประโยชน์ให้แกป่ระชาชนไทยในภูมิภาคที่ขาดโอกาสด้านนี้ ทางราชการ
ได้ด าเนินการประสานประโยชน์ช่วยเหลือกัน โดยจัดงานแสดงสินค้าให้อย่างต่อเนื่อง  

รายได้อย่างหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้คือ รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งน า
เงินตราเข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก และสมควรจะพัฒนาต่อไป แต่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมมือประสานประโยชน์  

นอกจากจะมุ่งให้ชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ควรส่งเสริมให้
คนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย จะได้ไม่เกิดการไหลออกของเงินมีผลต่อเศรษฐกิจ
ส่วนรวม ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคเกษตรกรรมก็สมควรประสานประโยชน์ร่วมกัน 
จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้
ราคาดีและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เข้าถึงได้จาก http://nctc.oncb.go.th/. 

http://nctc.oncb.go.th/


แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๓ 
 

ค าช้ีแจง  ๑. ให้นักเรียนเขียนย่อความจากบทความ  เรื่อง การประสานประโยชน์ทาง 
                       เศรษฐกิจ  

๒. ใช้เวลาในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ๑๕ นาที  
    คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
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ชื่อ  ………………………………………………………………………………..ชั้น …………………………เลขที่ ……………. 
 



เรื่องที่ ๔ สารคดี 
 

ภูมปิญัญาไทย 
 

ภูมิปัญญาไทย คือความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ หรือ
ทักษะที่บรรพบุรุษของไทยได้คิดค้นสั่งสม ปรับปรุง สืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน  

ภูมิปัญญา แบ่งออกได้ ๓ ระดับ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาติ  หรือภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากลหรือภูมิปัญญาโลก  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กบัวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
พื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาที่คนในทอ้งถิ่นใช้ในการพัฒนาสังคม และการด ารงชีวิตของตนเอง โดย
อาศัยการสืบทอดกันมาจากบรรพชนในอดีต  

ภูมิปัญญาชาติ หรือภูมิปัญญาไทย คือรูปแบบ วิธีการ และความช านาญที่คนในชาติใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองร่วมกัน มีการจัดกลุ่มเป็น
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบมีแนวคิดกระบวนการและกิจกรรมตลอดจนคิดค้นปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ  

ภูมิปัญญาสากล หรือภูมิปัญญาโลก คือภูมิปัญญานานาชาติที่ประเทศต่างๆ ได้จด
ทะเบียนสงวนสิทธิ์ไว้ตามกฎหมายนานาชาติ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ท่ีมา : จากนิตยสารหญิงไทย ปีท่ี ๓๑ ปักษ์หลัง กันยายน ๒๕๔๙ โดย ประทีป หน้า ๑๒๓ 
 



แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๔ 
 
 

ค าช้ีแจง  ๑. ให้นักเรียนเขียนย่อความจากสารคดี เรื่อง ภูมิปัญญาไทย  
๒. ใช้เวลาในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ๑๕ นาที  
     คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
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ชื่อ  ………………………………………………………………………………..ชั้น …………………………เลขที่ ……………. 
 
 
 



เรื่องที่ ๕ อ่านเสริมบทเรียน การละเลน่เด็กไทย 
 

วิ่งเปี้ยว 
 
  วิ่งเปี้ยวเป็นการละเล่นของเด็กไทยอย่างหนึ่งที่เด็กๆนิยมเล่นกัน เป็น  

การละเล่นที่เล่นง่ายและไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมีเพียงผ้าผืนเล็กๆ ๒ ผืนเท่านั้น  
มีวิธีการเล่น ดังนี้  

จ านวนผู้เล่นไม่จ ากัด โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่ายๆละเท่าๆกัน  
โดยปักหลัก ๒ ข้าง หรือใช้คนนั่งเป็นหลัก ข้างละหลักระยะห่างประมาณ  
๕๐ เมตร มีกรรมการตัดสิน ๑ คน เริ่มต้นพร้อมกันทั้งสองข้าง ต้องวิ่งล้อมหลัก  
ให้ทันกัน มือถือผ้าคนละผืน เมื่อถึงฝ่ายของตนก็ส่งผ้าให้คนต่อไป เป็นเช่นนี้จนวิ่ง  
ทันกัน ฝ่ายไล่ทันต้องใช้ผ้าที่ถืออยู่ตีอีกฝ่ายหนึ่ง ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ท่ีมา : ศิลปะชาวบ้าน ของ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ หน้า ๔๓ 



แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๕ 
 
ค าช้ีแจง  ๑. ให้นักเรียนเขียนย่อความจากบทอ่านเสริมบทเรียนการละเล่นเด็กไทย  
                 เรื่อง วิ่งเปี้ยว  

    ๒. ใช้เวลาในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ๑๕ นาที  
                  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
ชื่อ  ………………………………………………………………………………..ชั้น …………………………เลขที่ ……………. 
 



แบบทดสอบหลังเรียนแบบฝกึเสริมทกัษะ  
เรื่อง การเขียนย่อความ 

 
 คาช้ีแจง  ๑. ข้อสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  

  ๒. ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท (×) ทับอักษร ก ข ค หรือ ง  
 
 

๑. รูปแบบการเขียนยอ่ความที่ถูกต้อง  
มีส่วนประกอบกี่ส่วน  
ก. ๑ ส่วน  
ข. ๒ ส่วน  
ค. ๓ ส่วน  
ง. ๔ ส่วน  
๒. ค าอุปมาอุปไมย ข้อเปรียบเทียบ ตัวเลข  
สถิต ิวัน เดือน ป ีเป็นลักษณะ  
ของประโยคชนิดใด  
ก. ใจความรอง  
ข. ใจความหลัก  
ค. ใจความพิเศษ  
ง. ใจความส าคัญ  
๓. การเขียนย่อความหากมีการอ้างถึงบุคคล  
ควรปฏิบัติอย่างไร  
ก. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑  
ข. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒  
ค. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓  
ง. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๔  

๔. “ เป็นข้อความที่ย่อ จากงานเขียนเต็ม  
ฉบับ มีความยาว ๑ ใน ๓ ของเรื่องเดิม”  
เป็นความหมายของส่วนใดในการเขียน  
ย่อความ  
ก. ส่วนสรุป  
ข. ส่วนเนื้อเรื่อง  
ค. ส่วนขึ้นต้น  
ง. ส่วนน า  
๕. ข้อความใดกล่าวถูกต้องที่สุด  
ก. ข้อความใดเป็นบทร้อยกรองให้คงเดิมไว้  
ข. การเขียนย่อความที่ถูกต้องไม่ควรเปล่ียน  
ส านวนภาษาของผู้แต่งเรื่องเดิม  
ค. ขั้นตอนแรกของการเขียนย่อความ  
คือผู้ย่อต้องอ่านเรื่องให้จบ ๑-๒ เที่ยว  
เพื่อจับประเด็นส าคัญ  
ง. การเขียนย่อความควรใช้อักษรย่อ  
ในการเขียน เช่น กิโลเมตร ให้ใช ้ก.ม.  
เป็นต้น  

 
 
 
 
 



 
๖. ข้อใดเป็นรูปแบบของการเขียนขึ้นต้น  
ย่อความ  
ก. ย่อความเรื่อง........... ของ (ผู้แต่ง)........  
จากหนังสือ..................ความว่า.............  
ข. โดย (ผู้แต่ง.)...............เรื่อง...............  
จากหนังสือ..................ความว่า.............  
ค. ย่อความเรื่อง..............จากหนังสือ.........  
โดย..................ความว่า...........................  
ง. ความว่า................เรื่อง..........................  
จากหนังสือ...............ของ(ผู้แต่ง)............  
๗. ประโยคใจความส าคัญมักจะอยู่ส่วนใด  
ของข้อความ  
ก. ต้นข้อความ  
ข. กลางข้อความ  
ค. ท้ายข้อความ  
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา  

๘. “ข้อความที่เด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่น  
ของย่อหน้า” เป็นความหมายของข้อใด  
ก. ใจความส าคัญ  
ข. ใจความรอง  
ค. ใจความส่วนขยายข้อความ  
ง. ใจความพิเศษ  
๙. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. การย่อความเป็นการเรียบเรียงเรื่องราว  
จากความนึกคิดของผู้เขียนเรื่องนั้นๆ  
ข. การย่อความเป็นการเขียนย่อเรื่อง  
จากการอ่านหรือฟัง  
ค. การย่อความหมายถึงการสรุปความ  
ง. การย่อความเป็นการเขียนเรื่อง  
ตามจินตนาการ  
๑๐. การเขียนย่อความข้อความที่  
ไม่ควรน ามาเขียน ยกเว้นข้อใด  
ก. ข้อเปรียบเทยีบต่างๆ  
ข. ตัวเลข สถิติที่เป็นรายละเอียด  
ค. ชื่อบุคคลที่อ้างถึง  
ง. ใจความส าคัญของเรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบ 
 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
   ๑. ข       ๖. ก  

๒. ก       ๗. ก  
๓. ข       ๘. ข  
๔. ค       ๙. ง  
๕. ข       ๑๐. ก  
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

๑. ข       ๖. ก  
๒. ก       ๗. ก  
๓. ข       ๘. ก  
๔. ข       ๙. ข  

  ๕. ค       ๑๐. ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๑ 
นิทาน เรื่อง ลูกกบอยากมีเพื่อน 

 
 
แนวค าตอบ 
 
  ย่อนิทานเรื่อง ลูกกบอยากมีเพื่อน ของ พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข จากหนังสือ  

นิทานอีสปหน้า ๓๔ ความว่า มีลูกกบตัวอนึง่อยากมีเพื่อนเอาไว้เล่นด้วย จึงไปหาเต่า  
  ปลา แต ่สัตว์ทั้งสองไม่อยากเป็นเพ่ือนกับกบ และยังว่ากบมีรูปร่างน่าเกลียด กบ  

ร้องไห้เสียใจ คางคกสงสารจึงมาขอเป็นเพ่ือนกับกบ กบดีใจที่มีเพื่อน กบ และคางคก  
สัญญากันว่าจะเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกันตลอดไป  

 
 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๒ 
ข่าว เรื่อง เศรษฐกิจปากท้องประชากรโลก 

 
 
แนวค าตอบ 
 
   

ย่อข่าวเรื่อง เศรษฐกิจปากท้องประชากรโลก จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ความว่า เศรษฐกิจปากท้องประชากรโลกชักมีปัญหา  
เข้ายุคข้าวยากหมากแพง สาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนผลผลิตไม่เพียงพอกับ  
ความต้องการท าให้อาหารมีราคาแพง และอีกสาเหตุหนึ่งมาจากราคาน้ ามันแพง  

         เพราะน้ ามันคือต้นทุนหลักของเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๓ 
บทความ เรื่อง การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

 
 
แนวค าตอบ 
 
   ย่อความ เรื่องการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

ของ วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ จาก หนังสือศิลปะชาวบ้าน ฉบับที ่๒๔ หน้า ๔๗  
ความว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม สินค้า  
อุสาหกรรมเป็นรายได้หลักของประเทศ เน้นการส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
สภาพเศรษฐกิจไทยก็ยังเป็นเกษตรกรรม เพราะเป็นอาชีพหลักของคนไทย และ  
รายได้อีกอย่างหนึ่งคือการท่องเที่ยว ที่ควรพัฒนาต่อไป  

 
 
 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๔ 
สารคดี เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 

 
 
แนวค าตอบ 
 
   ย่อสารคดีเรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของ ประทีป เจริญกัลป์  

จาก หนังสือหญิงไทย ฉบับที ่๓๑ หน้า ๑๒๓ ความว่า ภูมิปัญญาไทย คือความรู้  
ความสามารถ และสติปัญญา ในการแก้ปัญหา เพื่อการด ารงชีวิต พัฒนาสังคม  
และเศรษฐกิจที่บรรพบุรุษของไทยได้คิดค้น สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน และ  

         ชนรุ่งหลังควรอนุรักษ์ไว้คู่กับคนไทยตลอดไป 
 
 
 
 



เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องที่ ๕ 
อ่านเสริมบทเรียน การละเล่นเด็กไทย เรื่อง วิ่งเป้ียว 

 
 
แนวค าตอบ 
 
   ย่อเรื่อง วิ่งเปี้ยว ของ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ จาก ศิลปะชาวบ้าน หน้า ๔๓  

ความว่า วิ่งเปี้ยวเป็นการเล่นของเด็กไทยที่เล่นง่าย มีเพียงผ้า ๒ ผืน เป็นอุปกรณ ์ 
การเล่น ไม่จ ากัดจ านวนผู้เล่น ผู้เล่นต้องแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ๆ ละเท่าๆกัน มีหลัก  
๒ ข้าง มีกรรมการ ๑ คน ผู้เล่นจะเริ่มว่ิงพร้อมกัน ต้องวิ่งล้อมหลักให้ทันกัน มือถือผ้า  
คนละผืน เมื่อถึงฝ่ายของตนก็ส่งผ้าให้คนต่อไป เป็นเช่นนี้ จนวิ่งทันกัน ฝ่ายไล่ทัน  

         ต้องใช้ผ้าที่ถืออยู่ตีอีกฝ่ายหนึ่ง ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะ 
การเขยีนย่อความ 

 
 

 
คะแนน 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 
๑๐ 
 

รูปแบบยอ่ความถกูต้อง สรุปได้ใจความ ๕ เร่ือง 

๘ รูปแบบยอ่ความถกูต้อง สรุปได้ใจความ ๔ เร่ือง 
 

๖ รูปแบบยอ่ความถกูต้อง สรุปได้ใจความ ๓ เร่ือง 
 

๔ รูปแบบยอ่ความถกูต้อง สรุปได้ใจความ ๒ เร่ือง 
 

๒ รูปแบบยอ่ความถกูต้อง สรุปได้ใจความ ๑ เร่ือง 
 

๐ ไม่เขียน หรือรูปแบบไม่ถูกต้อง สรุปไม่ได้ใจความ  
 

 
 
 
 
 

                  


