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คานา
โลกในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่มีความสาคัญและ
จาเป็ นต้องใช้ในการสื่ อสารเป็ นอย่างยิ่ง จึ งควรที่จะต้องฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางภาษา เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การอ่าน
เป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู ้ และพัฒนาคุณภาพชี วิต ซึ่ งนอกจากจะทาให้
เกิ ดความรู ้ แล้ว ยังก่อให้เกิ ดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ช่ วยส่ งเสริ มให้ผูอ้ ่านมี ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดาเนิ นชี วิต การอ่านยังเป็ นหัวใจของการศึกษาทุกระดับและยังเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้
ทัก ษะการอ่านเป็ นทักษะที่มีความสาคัญมากที่สุด สาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะโอกาสที่จะใช้ทกั ษะการฟั งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
น้อยกว่าการอ่าน ความเข้าใจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่ งของการอ่าน การอ่านที่ดีผเู ้ รี ยน
จะต้องสรุ ปสาระสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้ แต่จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่าผูเ้ รี ยน
ไม่เข้าใจในสารที่อ่าน บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่านไม่ได้ ซึ่ งเป็ นปั ญหา
ต่อการเรี ยนรู ้และการสื่ อสารทางภาษา
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชุ ดนี้ จัดทาขึ้ นเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และแก้ปัญหานักเรี ยนที่ขาดทักษะ
ความเข้าใจในการอ่าน โดยจัดทาขึ้นจานวน 4 ชุ ด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม ซึ่ งแบบฝึ กทัก ษะ
แต่ล ะเล่ ม ผูเ้ รี ย นสามารถตรวจสอบความเข้า ใจในการอ่า นได้จ ากการทากิ จ กรรมและเฉลย
ท้า ยเล่ ม ผู เ้ รี ย นจะได้ฝึ กฝนจากกิ จ กรรมจนเกิ ด ทัก ษะและความเข้า ใจในการอ่า นที ่ สู ง ขึ้ น
ตามล าดับ กิ จ กรรมในแบบฝึ กทัก ษะยัง กระตุ น้ ให้ผู เ้ รี ย นมีเ จตคติที ่ ดี ต ่อ การเรี ย นวิช า
ภาษาอัง กฤษ มีนิ สัย รัก การอ่า นซึ่ ง การอ่า นที ่ ดี น้ ั น จะนาผู เ้ รี ย นไปสู ่ ท กั ษะการพูด และการ
เขี ยนที่ ดีเช่ นเดี ย วกัน ด้านผูส้ อนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมต่ อไป
สุ ทาทิพย์ สุ ขวิสุทธิ์
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คาชี้แจง
แบบฝึ กทักษะนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบฝึ กทักษะมีจานวนทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม
ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 Let’s Go Shopping
ชุดที่ 2 Good Health
ชุดที่ 3 Animals
ชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
2. แบบฝึ กชุดนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
มีจานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 เรื่ อง Mu Ko Chumphon National Park
เล่มที่ 2 เรื่ อง The Boat Racing in Chumphon
เล่มที่ 3 เรื่ อง Chumphon Health Park
เล่มที่ 4 เรื่ อง Do you know Chumphon well ?
3. แบบฝึ กทักษะในแต่ละชุด จะทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในเล่มที่ 1
และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนในเล่มที่ 4
4. แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเล่มนี้ มีส่วนประกอบ
ดังนี้
4.1 ชื่อชุดแบบฝึ ก
4.2 ตัวชี้วดั
4.3 โครงสร้างเนื้อหา
4.4 แบบฝึ กทักษะ
4.5 เฉลยแบบฝึ กทักษะ
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คาแนะนาการใช้ สาหรับครู
1. แบบฝึ กทักษะนี้มีจานวนทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม
2. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
เล่มที่ 4 เรื่ อง Do you know Chumphon well ?
3. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้ ประกอบด้วย
3.1 ชื่อชุดแบบฝึ ก
3.2 ตัวชี้วดั
3.3 โครงสร้างเนื้อหา
3.4 แบบฝึ กทักษะ
3.5 เฉลยแบบฝึ กทักษะ
4. ควรศึกษาคาแนะนาในการใช้แบบฝึ กก่อนใช้ทุกเล่ม
5. เตรี ยมอุปกรณ์การฝึ กล่วงหน้าก่อนสอนทุกครั้ง เช่น ชุดฝึ กทักษะ
แบบทดสอบ แบบสังเกต ให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการใช้
6. อธิบายให้นกั เรี ยนทราบถึงความสาคัญของแบบฝึ กแต่ละครั้งเพื่อให้นกั เรี ยน
เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ ก

6

คาแนะนาการใช้ สาหรับนักรรียน
1. แบบฝึ กทักษะนี้มีจานวนทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม
2. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
เล่มที่ 4 เรื่ อง Do you know Chumphon well ?
3. ขั้นตอนการใช้แบบฝึ ก
3.1 ศึกษาและทาความเข้าใจจุดประสงค์ของการทาแบบฝึ ก
3.2 ทาแบบฝึ กทักษะอย่างรอบคอบและตั้งใจ โดยแบบฝึ กแต่ละเรื่ อง
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ Pre – reading, While - reading , และ
Post – reading ให้นกั เรี ยนทาทีละ 1 กิจกรรมตามลาดับ
3.3 ตรวจคาตอบกับเฉลยในภาคผนวก
3.4 ตรวจคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเมื่อเรี ยนจบ
ในแต่ละชุดเพื่อวัดความรู ้ที่พฒั นาขึ้นในเรื่ องนั้น ๆ
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จุดประสงค์ การรรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนได้ทาแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษชุดนี้
ครบทุกเล่ม นักเรี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมดังนี้
1. บอกความหมายคาศัพท์คาขวัญจังหวัดชุมพรได้
2. ระบุขอ้ มูล รายละเอียดของจังหวัดชุมพรจากคาขวัญที่อ่านได้ ถูกต้อง
3. อ่านออกเสี ยงคาขวัญจังหวัดชุมพรได้
4. สื บค้นและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ แล้วนาเสนอได้
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โครงสร้ างรนือ้ หา
แบบฝึ กทักษะการอ่านรพือ่ ความรข้ าใจภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
รล่มที่ 4 รรื่อง Do you know Chumphon well ?
สาระที่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (Communication)

มาตรฐานที่ ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วดั

1.
2.

3.
4.

1. เลือก/ ระบุประโยค หรื อข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายที่อ่าน
2. บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่าน บทความ บทสนทนา นิ ทานง่าย ๆ
และเรื่ องเล่า
จุดประสงค์ การรรี ยนรู้
รู ปแบบ
รรื่อง
กลยุทธ์ การอ่ าน
กิจกรรมการฝึ ก
บอกความหมายคาศัพท์
Text
Pre-reading
Do you 1. Scanning
คาขวัญจังหวัดชุมพรได้
1. Filling the concept map.
know 2. Guessing
ระบุขอ้ มูล รายละเอียด
While-reading
Chumphon the meaning
ของจังหวัดชุมพรจาก
from the context 1. Identifying the topic
well?
คาขวัญที่อ่านได้ ถูกต้อง
3. Reading
sentences
อ่านออกเสี ยงคาขวัญ
for details
2. Deciding the fact or opinion
จังหวัดชุมพรได้
Post-reading
สื บค้นและรวบรวมข้อมูล
1. Searching the slogan on
จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
the internet
แล้วนาเสนอได้
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Read the text, and do the activities
from worksheet 1.1- 3.1

OK! Let’s start now.
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Part 1
Pre - reading
Worksheet 1.1
Directions : Do you know Chumphon province well ?
Choose the pictures that refer to Chumphon ’s slogan and complete
them in to the mind mapping.

Chumphon ’s slogan

Source : http : www. chumphon.go.th.[2009, October 27]
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Reading 4
Chumphon ’s Slogan
The Gateway to the South, 1
Pay respect to the Shrine of the Holy Prince of Chumphon,
3
Tour coffee plantations,
4
Relax on Sai Ree Beach,
5
Eat “ Good Lady’s Finger Nails” Bananas
6
See swallows’ nests.

2

Source : http:www.chumphon.go.th/govnews/index.php.[2009,October 27]

Source : http : www.chumphon.go.th.[2009, October 27]
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Part 2
While - reading
Worksheet 2.1
Directions : Which lines are they in ? Read the sentences and put the number
of the lines .
Item…
1. They are bird’s homes. They ’re taken to produce some
healthy drinks.
2. Chumphon is the first province in the south of Thailand.
3. It is a popular plant in Chumphon. It ’s a kind of drinks.
4. An important man who Thai people pay respect to.
5. They are bananas. They are like the lady’s fingers.
6. It’s a tourist place with a long clean beach.

The line number
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
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Part 2
While - reading
Worksheet 2.2
Directions : Read Chumphon’s slogan. Put “ T ” for true and “ F ” for false
in front of these sentences.
................

1. Chumphon is in the south of Thailand.

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

2. Thai people always pay respect to Krom Luang Chumphon
Khet Udom Sak.
3. Chumphon is the southernmost province.

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

4. Coconuts are well known fruit in Chumphon.

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

5. The people in Chumphon like to drink coffee.

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

6. Sairee Beach is a popular tourist place in Chumphon.

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

7. Sairee Beach is not a good place for relaxing.

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

8. “Lady’s Fingers bananas” is one kind of banana in Chumphon.

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

9. Swallows’ nests are made from birds’ eggs.

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

10.

“ Brand ” is made from swallow’s nest.
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Part 3
Post - reading
Worksheet 3.1
Directions : Search five slogans of the other provinces in Thailand by using
internet.
Provinces
1. Kanchanaburi
2. Phra Nakhonsi
Ayutthaya
3. Chiangmai
4. Suratthani
5. Nakhonsithammarat

Slogans
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แบบทดสอบหลังรรียนชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
Part A. Directions : Read the text and choose the best answer. ( 1-10 )
Lang Suan Fruit Day
Lang Suang District is well known by Thais and foreigners. They
come to Chumphon to buy fruit at the large market. Lang Suan Fruit Day
is held every year during fruit season in August. There are many kinds of
fruit such as rambutans, durians , and mangosteens. The fruit market is on
Highway 41 about 76 kilometers from Chumphon town. Visitors can buy fresh
fruit from plantations for someone at home.
Adapted from : http:www.chumphon.go.th. [2552, ตุลาคม 30]
1. What is the famous thing in Lang Suan district ?
a. fruit
b. rafting
c. beach
d. waterfall
2. Lang Suang District is well known by Thais and foreigners.
What does “well known” mean ?
a. unseen
b. surprise
c. famous
d. wonderful
3. Where do tourists buy some fresh fruit in Lang Suan ? At a .............
a. shop
b. mini- mart
c. fruit market
d. supermarket
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4. Which fruit isn’t there at Lang Suan Fruit Day ?
a. apples
b. durians
c. rambutans
d. mangosteens
5. How often is Fruit Day held each year ?
a. everyday
b. once a year
c. twice a month
d. three times a week
6. When is the fruit season in Chumphon ? It is in ................
a. July
b. August
c. September
d. October
7. They come to Chumphon to buy fruit at the large market.
What does “ They ” refer to ?
a. people
b. Thais
c. foreigners
d. Thais and foreigners
8. What do people in Lang Suan do ?
a. cook food
b. catch fish
c. keep animals
d. grow many kinds of fruit tree
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9. What is the weather like in Lang Suan ? It is .......................
a. hot
b. dry
c. wet
d. cold
10. If tourists visit Lang Suan what should they buy for someone at home ?
They should buy ..............................
a. fruit
b. vegetables
c. sea food
d. wild animals
Part B. Directions : Read the text and choose the best answer. ( 11-20 )
Thungwualaen Beach
Thungwualaen Beach is one of the famous beaches in Chumphon.
It is located in Pathio district north of Chumphon province. It is about 16
kilometers from Chumphon town. There is a long white beach. Tourists can see
the underwater world. There are underwater caves and beautiful coral reefs.
It’s perfect for diving. The beach is white and clean. There are many popular
restaurants and resorts for tourists both Thais and foreigners. There are the rental
boats for tourists who would like to travel to the islands. They can contact
Laem Thong Chumphon company for reserving rooms at the resort.
Tel. (077) 501646
Adapted from : http: www.moohin.com. [2552, ตุลาคม 30]
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11.

Steve : What are these ?
Mary : They are ..................................
a. rocks
b. shells
c. turtles
d. coral reefs

12.

Steve : Where are you going ?
Mary : I ’m going to the .....................
a. hill
b. pond
c. beach
d. river

13.

Steve : Where will you stay at the beach ?
Mary : I will stay at a ..................................

a. shop
b. market
c. house
d. resort
14. Where is Thungwulaen Beach ? It’s in ........................ district.
a. Sawi
b. Pathio
c. Thasae
d. Muang
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15. Which sentence is false about Pathio district ?
a. Pathio is next to the sea.
b. Thungwualaen Beach is in Pathio district.
c. Pathio is north of Chumphon town.
d. Pathio is south of Chumhon town.
16. How can tourists go to this beach ? They can go there ....................
a. by car
b. by boat
c. by train
d. by plane
17. What can tourists do at Thungwulaen Beach ? They can ..................
a. ski
b. dive
c. raft
d. climb
18. How can tourists travel to the islands ? They can travel by ...................
a. van
b. bike
c. boat
d. motorcycle
19. How can tourists contact the tour agent ? They can contact them by ............
a. fax
b. phone
c. letter
d. e - mail
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20. Which company can tourists contact ?
a. Moohin Group
b. Lom Phra Ya
c. Central World
d. Laem Thong Chumphon
*****************************
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบข้อ
a
c
c
a
b
b
d
d
c
a

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาตอบข้อ
d
c
d
b
d
a
b
c
b
d
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Part 1
Pre - reading
รฉลยWorksheet 1.1
Directions : Do you know Chumphon province well ?
Choose the pictures that refer to Chumphon’s slogan and complete
them in to the mind mapping.

Chumphon ’s slogan

Source : http : www. chumphon.go.th.[2009, October 27]
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Part 2
While - reading
รฉลยWorksheet 2.1
Directions : Which line are they in ? Read the sentences and put the number
of the line .
Item…

The line number

1. They are birds’ home. They’re taken to produce some
healthy drinks.
2. Chumphon is the first province to the south of Thailand.
3. It is a popular plant in Chumphon. It ’s a kind of drinks.
4. An important man who Thai people pay respect to.
5. They are small bananas, They’re like lady’s fingers.
6. It’s a tourist place with a long clean beach.

.................6............
.................1............
.................3............
.................2............
.................5............
...............4..............
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Part 2
While - reading
รฉลยWorksheet 2.2
Directions : Read Chumphon ’s slogan . Put “ T ” for true and “ F ” for false
in front of these sentences.
.......T......... 1. Chumphon is in the south of Thailand.
........T........ 2. Thai people always pay respect to Krom Luang Chumphon
Khet Udom Sak.
.......F......... 3. Chumphon is the southernmost province.
........F........ 4. Coconuts are well known fruit in Chumphon.
........F........ 5. The people in Chumphon like to drink coffee.
........T........ 6. Sairee Beach is a popular tourist place in Chumphon.
........F........ 7. Sairee Beach is not a good place for relaxing.
........T........ 8. “Lady’s Fingers bananas” is one kind of banana in Chumphon.
........F........ 9. Swallows’ nests are made from birds’ eggs.
........T........ 10.

“ Brand ” is made from swallow’s nest.
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Part 3
Post - reading
รฉลยWorksheet 3.1
Directions : Search five slogans of the other provinces in Thailand by using
internet.
Provinces
1. Kanchanaburi

2. Phra Nakhonsi
Ayutthaya
3. Chiangmai

4. Suratthani
5. Nakhonsithammarat

Slogans
A province of ancient community, three pagodas pass,
precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and
waterfall resources.
Old capital city, food larder of the country, poet laureates
galore, and national heroes".
In the shadow of Doi Suthep mount, blessed with rice
customs and traditions, beautiful wild flowers, magnificent
Nakhon Phing.
City of 100 islands, delicious rambutans, big shells and red
eggs, center of Buddhism.
A historical town, the golden Phra That, plentiful minerals,
three-metal nielloware, numerous temples, abundant
shellfish.
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