
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
พัฒนาทักษะการอ่าน

วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1



ตัวช้ีวดั

ท ๑.๑ ม. ๑/๒  จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน
ท ๑.๑ ม. ๑/๓  ระบุเหตุและผล และขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นจาก

เร่ืองท่ีอ่าน
ท ๑.๑ ม. ๑/๔  ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าท่ีมี

หลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน
ท ๑.๑ ม. ๑/๕  ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท
ท ๑.๑ ม. ๑/๖  ระบุขอ้สงัเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

ประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจ



เรื่อง
การอ่านจับใจความส าคัญ

โดยคุณครูชุลี   ไพรสันต์

วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงท่ี 1)



งานเขยีนประเภทโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์

งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจเชิงสร้างสรรคมี์ลกัษณะ
ส าคญั คือ การชกัจูงใจใหผู้อ้่านเกิดความคิด หรือความรู้สึก
คลอ้ยตาม มีลกัษณะเป็นเร่ืองท่ีดีงาม เป็นประเดน็ใหม่ท่ีน่าสนใจ
และเกิดประโยชน์ แนวทางการอ่านสรุปสาระส าคญัของเร่ือง
ใหท้ราบวา่ผูเ้ขียนตอ้งการโนม้นา้วใจเก่ียวกบัเร่ืองใด พิจารณา
วา่เร่ืองดงักล่าวมีประโยชน์หรือสร้างสรรคอ์ยา่งไร เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและไดรั้บคุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งเตม็ท่ี



ตัวอย่างงานเขยีนประเภทโน้มน้าวใจ 

อาหารม้ือไหน...ส าคญัท่ีสุด
เปรียบประดุจอาหารท่ีล ้าค่า
เป็นวเิศษทิพยโภชนา
หล่อเล้ียงกายาและดวงใจ
อาหารม้ือไหน...ส าคญัท่ีสุด
หล่อเล้ียงมนุษยจ์นเติบใหญ่
ม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั หรือม้ือใด
ม้ือท่ีสุขสดใสทุกเวลา หนงัสือเรียน

หลกัภาษา หนา้ ๗๒



ตวัอย่างงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

อาหารม้ือส าคญั คือ อาหารท่ีสมาชิกในครอบครัวไดรั้บ
ประทานร่วมกนั เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุข ความอบอุ่น 
ปลอดภยั สร้างความสมัพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว นอกจากน้ียงั
ช่วยเสริมสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต ดงันั้น จึงอยา่ละเลย
หรือเห็นวา่เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยท่ีสามารถปฏิบติัเม่ือใดกไ็ด ้ควรหา
เวลารับประทานอาหารร่วมกนั เพ่ือเติมพลงัในการด าเนินชีวิต
ของสมาชิกในครอบครัวใหแ้ก่กนัและกนั 

ใจความส าคญั



ตวัอย่างงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

คุณก าลงัมีปัญหาเร่ืองความอว้นอยูห่รือไม่ ความอว้นเป็น   
สาเหตุของโรคภยัหลายชนิด เช่น เบาหวาน ความดนัสูง ไขมนั
ในเลือดสูง และโรคปวดขอ้ต่าง ๆ การออกก าลงักายเป็นวิธีหน่ึง  
ในการเผาผลาญไขมนัส่วนเกินเพื่อลดความเส่ียงในการเกิด
ภาวะความอว้น เพียงเดินเร็ววนัละ ๓๐-๔๐ นาที อยา่งสม ่าเสมอ 
หรือจะออกก าลงักายประเภทอ่ืน ๆ ควบคู่กนักจ็ะช่วยใหคุ้ณมี
สุขภาพดีข้ึน แขง็แรง  ปราศจากพงุ หุ่นหล่อสวยกนัทุกคน



๑.๑   ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงเร่ืองใด
การเชิญชวนใหอ้อกก าลงักายเพื่อแกปั้ญหาโรคอว้น

๑.๒  ขอ้ความขา้งตน้มีเจตนาอยา่งไร
ตอ้งการเชิญชวนหรือโนม้นา้วใหอ้อกก ำลงักำย

ใจความส าคญั



กิจกรรม
แบบฝึกทักษะ
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เลือกซ้ือ-เลือกใช้เคร่ืองท าน า้อุ่นให้ประหยัดและปลอดภยั

เขา้สู่ช่วงหนา้หนาวทีไร การอาบน ้าก็กลายเป็นเร่ืองยากของใครหลายคน เพราะสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็จึงท าให้หลาย
ครอบครัวหนัมาให้ความสนใจกบัเคร่ืองท าน ้ าอุ่น ขณะท่ีคนเมืองก็นิยมการอาบน ้าอุ่นเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการเคร่ือง
ท าน ้าอุ่นเพ่ิมสูงข้ึนกวา่เม่ือก่อนมาก แต่การเลือกซ้ือและติดตั้งเคร่ืองท าน ้าอุ่นให้มีประสิทธิภาพ ประหยดั ปลอดภยั ถือเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีผูใ้ชต้อ้งค  านึงถึง

เลือกเคร่ืองท าน า้อุ่นให้ถูกใจและประหยดัพลังงาน

เคร่ืองท าน ้าอุ่นถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพในการท าให้น ้าร้อนข้ึน โดยอาศยัการพาความร้อนจากขด
ลวดความร้อน หรือ Heater ขณะท่ีกระแสน ้าไหลผา่นส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองท าน ้าอุ่น คือ ตวัถงัน ้าท  าหนา้ท่ีบรรจุน ้ าท่ี
จะท าความร้อน ขดลวดความร้อนท าหนา้ท่ีท  าความร้อนให้แก่น ้า 

เม่ือเราเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นขดลวดความร้อนท าให้น ้าร้อนข้ึน และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
(Thermostat) ท  าหนา้ท่ีตดักระแสไฟฟ้าเม่ือน ้ามีอุณหภูมิสูงถึงระดบัท่ีตั้งไว ้

โดยทัว่ไปเคร่ืองท าน ้าอุ่นแบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ เคร่ืองท าน ้าอุ่นแบบท าน ้าอุ่นไดจุ้ดเดียว  
และเคร่ืองท าน ้าอุ่นแบบท าน ้าอุ่นไดห้ลายจุด ซ่ึงเคร่ืองท าน ้าอุ่นแบบท าน ้าอุ่นไดห้ลายจุดจะส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้ามากกวา่
แบบจุดเดียว

การเลือกซ้ือเคร่ืองท าน ้าอุ่นเพ่ือใชง้านภายในบา้นควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกบัความจ าเป็นภายในครอบครัว โดย
เคร่ืองท าน ้าอุ่นขนาดคร่ึงลิตรเหมาะกบัห้องน ้ าท่ีมีคนใชง้านประมาณ ๑-๒ คน หากมีจ านวนมากกวา่ ๔ คน ควรใชเ้คร่ืองท า
น ้าอุ่นท่ีมีขนาด ๑ ลิตรข้ึนไป และเลือกซ้ือรุ่นท่ีมีประสิทธิภาพสูง หากตอ้งการใชน้ ้าอุ่นเพ่ืออาบน ้าเท่านั้นก็ควรเลือกซ้ือและ
ติดตั้งชนิดท าน ้าอุ่นไดจุ้ดเดียว และเลือกเคร่ืองท าน ้าอุ่นท่ีมีถงัน ้าภายในตวัเคร่ืองและมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้
พลงังานได ้๑๐-๒๐% ท่ีมา : วารสาร energy plus ของกระทรวงพลงังาน
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แบบฝึกหดั
ใหน้กัเรียนอ่านบทความเร่ือง เลือกซ้ือ-เลือกใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่นใหป้ระหยดั

และปลอดภยั แลว้วเิคราะห์เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทโนม้นา้ว
ใจเชิงสร้างสรรค ์ และตอบค าถาม

๑.บทความขา้งตน้มีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร
ตอบ การเลือกซ้ือและเลือกใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่นใหป้ระหยดัและปลอดภยั

๒  เน้ือหาขา้งตน้มีประโยชนอ์ยา่งไร
ตอบ ช่วยใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองท าน ้าอุ่นทั้งเร่ืองการท างาน

ของเคร่ือง ประเภทของเคร่ืองท าน ้าอุ่น การเลือกซ้ือใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการและความเหมาะสมในการใชง้าน เพื่อลดค่าใชจ่้าย

๓. เม่ืออ่านแลว้เกิดความรู้สึกคลอ้ยตามหรือไม่ อยา่งไร
ตอบ รู้สึกคลอ้ยตาม เพราะเน้ือหามีการใหข้อ้มูล ท่ีน่าเช่ือถือและเป็น

ประโยชน ์ไม่มีการชกัชวนหรือโฆษณาเพื่อประโยชนแ์อบแฝง



• การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ

เชิงสร้างสรรค ์ผูอ่้านจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการอ่าน
จบัใจความเพื่อใหก้ารอ่านเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน
นอกจากน้ีผูอ่้านจะตอ้งวิเคราะห์วา่ผูเ้ขียนตอ้งการโนม้นา้วใจ 
ในเร่ืองใด และเร่ืองดงักล่าวมีประโยชนห์รือสร้างสรรค ์
อยา่งไร เพื่อใหก้ารอ่านเกิดประสิทธิภาพและสามารถ
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

สรุปความรู้



ขอช่ืนชมนักเรียนทุกคนค่ะ
ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง    
ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ นะคะ


