
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค าน า 
 

 การอ่านเป็นทักษะส าคัญส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ  ถ้านักเรียนมีทักษะการอ่าน 
ในระดับดี  นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเน้ือหาจากต ารา  วารสาร  เอกสาร  สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวันที่มีเน้ือหาเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ21102)  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ศึกษาพบปัญหาในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษคือ การจัดกิจกรรม 
ด้านการอ่านจับใจความไม่หลากหลาย กิจกรรมไม่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อการเรียน 
การสอนไม่น่าสนใจ  สื่อที่ใช้มีเนื้อหาแบบเดิม ไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จึงท าให้ผู้เรียนอ่านเน้ือหาไม่เข้าใจ เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
 ผู้ศึกษาได้จัดท าและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยผ่านขั้นตอน 
การใช้  ปรับปรุง และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  และน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ 21102)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ท าให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะการอ่านตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านเล่มนี้จะอ านวย
ประโยชน์แก่ครูและผู้สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี 

 
  
 
         วลัยพร  พาโคกทม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ค าชี้แจง 
  

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุดนี้  ผู้ศึกษา 
ได้จัดท าโดยการศึกษาค้นคว้าและคัดเลือกเนื้อหาจากเน้ือเร่ืองที่ทันสมัย  น่าสนใจ  ไม่ซับซ้อน   
และเป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียน  ความยากง่ายของค าศัพท์อยู่ในระดับความรู้ของนักเรียน  นักเรียนได้ 
ฝึกอ่านจับใจความ  เพลิดเพลินกับการเรียน และได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  หรือเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือ (Co-operative Learning) 
  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชุดนี้  ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 7 เล่ม ได้แก่ 
   เล่มที่ 1  Our Superstars                       
                  เล่มที่ 2  Getting around in Bangkok 
  เล่มที่ 3  Amazing Roi-et                        
  เล่มที่ 4  Aesop’s Fables 
   เล่มที่ 5  Important Days in Thailand                      
   เล่มที่ 6  Wonderful Vegetables 
   เล่มที่ 7  Save World Save Life           
  2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  แต่ละเล่มประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม  
ได้แก่  กิจกรรม A B C D  และ E  แต่ละกิจกรรมประกอบด้วยขั้นตอนในการฝึก 4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 อ่านเนื้อเร่ืองและสรุปใจความส าคัญของเร่ือง เป็นกิจกรรมที่ฝึกการอ่าน
เน้ือเร่ือง เรียกกิจกรรมย่อยนี้ว่า  กิจกรรม A1 ,  B1 ,  C1 ,  D1  และ E1  
  ขั้นตอนที่ 2  ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ค าศัพท์  (Vocabulary)  เรียกกิจกรรมย่อยนี้ว่า
กิจกรรม  A2 ,  B2 ,  C2 ,  D2  และ E2 
  ขั้นตอนที่ 3  ฝึกทักษะด้านสรุปเร่ืองและจับใจความ  (Comprehension)  เรียกกิจกรรม
ย่อยนี้ว่า  กิจกรรม A3 - A4 ,  B3 - B4 ,  C3 - C4 ,  D3 - D4  และ E3 - E4 
  ขั้นตอนที่ 4  สรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด  (Mind  Mapping)  เรียกกิจกรรมย่อย
นี้ว่า  กิจกรรม  A5 ,  B5 ,  C5 ,  D5  และ E5 
  3. กิจกรรม A - E  ใช้กับนักเรียนกลุ่มเชี่ยวชาญ  (Expert  Group)  หมายเลข 1 - 5  ตามล าดับ 
  4. เฉลยแบบฝึกทักษะชุดนี้ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตรวจสอบผลการเรียน 
และการฝึกนอกเวลาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม 
  5. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 



  

ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
 

 1.  นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  (Co - operative 
Learning)  เทคนิคจิ๊กซอว์  (Jigsaw) 

  2.  นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ
กลุ่มละ 5  คน  มีคนเก่ง  2  คน  ปานกลาง  1  คน  คนอ่อน  2  คน เรียกว่า  กลุ่มบ้าน  (Home Group) 
 กลุ่มบ้านด าเนินการดังนี้ 
  2.1  เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
  2.2  แต่ละกลุ่มระบุหมายเลขของสมาชิกในกลุ่มนับโดยการนับ  1 – 5  แล้วแบ่งเนื้อหา 
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มทุกคนดังนี้ 
            คนที่นับ 1  เป็นสมาชิกหมายเลข 1  รับเนื้อหา  A 
            คนที่นับ 2  เป็นสมาชิกหมายเลข 2  รับเนื้อหา  B 
            คนที่นับ 3  เป็นสมาชิกหมายเลข 3  รับเนื้อหา  C 
            คนที่นับ 4  เป็นสมาชิกหมายเลข 4  รับเนื้อหา  D 
                           คนที่นับ 5  เป็นสมาชิกหมายเลข 5  รับเนื้อหา  E 

2.3  จัดกลุ่มเชี่ยวชาญ  (Expert Group)  โดยให้นักเรียนจากกลุ่มบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
เน้ือหาเดียวกัน ไปรวมกลุ่มกันใหม่  แล้วศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหา  ท าแบบฝึกร่วมกัน  จนเป็นที่
เข้าใจทุกคน 

2.4  กลับกลุ่มบ้าน  (Home Group)  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเชี่ยวชาญ  (Expert Group)    
กลับเข้ากลุ่มเดิม (Home Group)  แล้วด าเนินการดังนี้ 

- ผลัดกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟัง  โดยเร่ิมจากเน้ือหา A ,  B ,  C , 
D  และ  E  ไปเร่ือย ๆ  จนครบทุกคน 

 -    สมาชิกในกลุ่มซักถามและท าความเข้าใจร่วมกันจนเป็นที่เข้าใจของทุกคน 
 3.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเล่มนี้เรียงล าดับจาก 1 - 5  ได้แก่  กิจกรรม A  ซึ่งเรียงล าดับจาก  
A1 ,  A2 ,  A3 ,  A4  จนถึง A5 
 4.  ประเมินความสามารถในการอ่านของตนเองหลังจากที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จโดยดูแบบเฉลย
ซึ่งอยู่ท้ายเล่มของกิจกรรมนั้น ๆ  

 
 
        วลัยพร  พาโคกทม  
 



  

 
จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 
 

 เมื่อนักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจาก  เรื่อง  Getting around in Bangkok 

      แล้วสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
 1.  บอกความหมายของค าศัพท์และส านวนที่พบได้ 
 2.  สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
  3.  สรุปองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิดได้   
 
 
 
        
             
                  
                                   

 
 
 
 
 
 

 

 
 



  

               
      แบบฝึกทักษะการอา่นจับใจความ 

      เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 
      by Skytrain - BTS 

     กจิกรรม A1 
 

    
     ค าชี้แจง  :  นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่อง  

                        Getting  around in Bangkok by Skytrain - BTS 

 

  There are good points and bad points for getting around in Bangkok 

by Skytrain - BTS.  It has many good points.  It is very fast and we don’t  

have to stop at red lights.  It is convenient ,  very clean and quiet.  There is 

less pollution on the train.  We can see beautiful views as well.   

  There are some bad points.   

          The fare is very expensive.  It only  

          goes to a few places.  It is difficult  

          for some people to walk up the steps 

          to the station.  

 

 
                          ท่ีมา  :  เว็บไซต์ ,  2552.  



  

  

            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
            เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

             by Skytrain - BTS 
             กจิกรรม A1 (ต่อ)    

 
           Vocabulary 

 

     ค าศัพท ์                        ค าอ่าน             ความหมาย 
 

1  point (n.)           พอยนท             จุด  ข้อ 

2. around (prep.)                   อะเรานด-             ล้อม  รอบ  

3. convenient (adj.)   ค็อนฝีน-เย็นท                        สะดวก 

4.  less (adj.)      เล็ซ              น้อยกว่า 

5.  pollution (n.)   พอลย-ูฌัน             ภาวะมลพิษ                  

6.  view  (n.)                            ฝยู                                           ทิวทัศน์               

7.  fare (n.)                       แฟ               ค่าโดยสาร 

8.  few (adj.)                   ฟยู                                           สองสาม 

9.  step (n.)                           ซเท็พ                                       ขั้นบันได 

          10.  place (n.)                                         เพลซ                                       สถานท่ี 

   

 
 
 



  

                                                

     แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 
   เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

   by Skytrain - BTS  
   กจิกรรม A2 

 
     Exercise 1 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Match the words in column A with the closest meanings in column B.   

                (2 marks) 

                   Column A    Column B 

                1.  convenient     a.  จุด  ข้อ 

                2.  pollution    b.  ค่าโดยสาร   

                3.  fare    c.  ขั้นบันได 

                4.  step    d.  สะดวก 

      e.  ภาวะมลพิษ 

 

  
 
 
 
  
 



  

    
                                             แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
       by Skytrain - BTS 

      กจิกรรม A3 
 

 
       Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  

                 and write  “F”  ( False)  if the sentence is  false. (2 marks) 

                        1.  The good point of BTS is it stops at red lights. 

                2.  BTS is convenient , very clean and quiet. 

                3.  We can see beautiful views on the Skytrain. 

                4.  The fare is very cheap for getting around in Bangkok by Skytrain.    

        

 

 
 
 
 
 
  

 

 



  

 
          แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

          เลม่ที ่2 Getting around in Bangkok 
                                                        by Skytrain - BTS 

         กจิกรรม A4 
 

       
        Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกจิกรรมต่อไปนี้ 

               Answer the following questions.  (3 marks) 
1. If you get pain in your leg ,  is it convenient for getting around in Bangkok  

      by Skytrain - BTS? 

     Answer : …………………………………………………………………… 

2. What are good points of Skytrain - BTS? 

     Answer : …………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

3. What are bad points of Skytrain - BTS? 

     Answer :…………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

                        

 
 
      



  

   

     แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 
       เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

     by Skytrain - BTS 
    กจิกรรม A5 

    
      Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                             Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                             (3 marks) 
                             เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                             เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง                

Getting around in Bangkok 
by Skytrain - BTS                 

 

                                         Good points                        …………………                                                                                                                         
 
        ………………                                                                           ………………. 
                                                                                                                                                                                                                     
       Less pollution                                                                       Only go to a few places                                                                                                
       Convenient                                                                       
                                                                                                  Difficult for some people    
     ………………..                                                                                                                                              
                                                                                        …………………………… 
    No stopping at red lights                                                                                                                                                                                     
                                                                                                    The station                                                                                   
    ………………….. 
  Walk up the steps /  Quiet /   Very fast /   Expensive /  Beautiful views /  Bad points 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เฉลยแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 
     เล่มที ่2  Getting around in Bangkok  

by Skytrain - BTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             
         เฉลยเล่มที่  2  Getting around in Bangkok 

         by Skytrain - BTS 
       กจิกรรม A2 

 

  
      Exercise 1 

 

        ค าชี้แจง : หลังจากอ่านเนื้อเร่ืองในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี ้

                        Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

                        (2 marks) 

                 Column A     Column B    

         d      1.  convenient     a.  จุด  ข้อ 

         e      2.  pollution    b.  ค่าโดยสาร   

         b      3.  fare    c.  ขั้นบันได 

         c      4.  step    d.  สะดวก 

      e.  ภาวะมลพิษ 

 

     

  
 
 



  

 
          เฉลยเลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

     By Skytrain - BTS 
    กจิกรรม A3 

 

 
Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  

                 and write  “F”  ( False)  if the sentence is  false.  (2 marks)  

         F      1.  The good point of BTS is it stops at red lights. 

         T      2.  BTS is convenient , very clean and quiet. 

         T      3.  We can see beautiful views on the Skytrain. 

         F      4.  The fare is very cheap for getting around in Bangkok by Skytrain.    

           .  

 
 
 
 
 

 

        

 

                      Skytrain Security 



  

            
          เฉลยเลม่ที ่2 Getting around in Bangkok 

         by Skytrain - BTS 
                                                            กจิกรรม A4 

 

   
       Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

               Answer the following questions. (3 marks) 

1. If you get pain in your leg ,  is it convenient for getting around in Bangkok  

by Skytrain - BTS? 

     Answer :  No ,  it isn’t.  

2. What are good points of Skytrain - BTS? 

   Answer :  It is very fast and we don’t have to stop at red lights.   

                    It is convenient ,  very clean and quiet.   

                    There is less pollution on the train.  We can see beautiful views  

                    as well.   

3. What are bad points of Skytrain- BTS? 

                Answer :  The fare is very expensive.  It only goes to a few places.  

                                  It is difficult for some people to walk up the steps to the station.  

 



  

 
          เฉลยเลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

         by Skytrain - BTS 
         กจิกรรม A5 

       

         Exercise 4 
ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม A1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                     Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                            (3 marks) 
                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

        Getting around in Bangkok 
by Skytrain - BTS 

                            

 

 

                                        Good points                       Bad points                                                                  
                                                                                                                    

         Very fast                                                                                        Expensive                                                                                                                                                                                                                  
       Less pollution                                                                       Only go to a few places                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   
        Convenient                                                                      Difficult for some people     
             Quiet                                                                           
                                                                                                   Walk up the steps  
    No stopping at red lights                                                                                                                                                                                     
                                                                                                     The station                                                                                   
         Beautiful views  

 
 

  

  Walk up the steps /  Quiet /  Very fast /  Expensive / Beautiful views /  Bad points 



  

 

 
           แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                      by Bus 

       กจิกรรม B1 
 
 

ค าชี้แจง  :  นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
                                  Getting around in Bangkok by Bus 

  

There are good points and bad points for getting around in Bangkok  

by bus.  It has many good points.  It is cheap.  Buses are safe because  

they are so big. 

There are many bad points.  It can be  

boring when we are waiting for a bus  

and when the bus waits for a long time  

at red lights.  It is very crowded at rush hour.  

It is not convenient when it rains.  We may have to stand for a long time on 

the bus.  We breathe in a lot of pollution. 

 

                                    ท่ีมา  :  เว็บไซต์ ,  2552 



  

    
        แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                       by Bus 

           กจิกรรม B1 (ตอ่) 
                                                

Vocabulary 
 

     ค าศัพท ์               ค าอ่าน                    ความหมาย 
 

1  point (n.)          พอยนท             จุด  ข้อ 

2. around  (prep.)                  อะเรานด-             ล้อม  รอบ 

3. convenient( adj.)  ค็อนฝีน-เย็นท                        สะดวก 

4.  wait (v.)   เวท               คอย  รอ 

5.  pollution ( n.)  พอลย-ูฌัน             ภาวะมลพิษ                   

6.  crowded (adj.)             คเราด-อิด             ฝูงชนเบียดเสียด  

7.  rush (adj.)   รัฌ              รีบเร่ง  เร่ง 

8.  breathe (v.)   บเร็ธ              หายใจ 

9.  boring (adj.)                       โบ-ริง              น่าเบื่อ 

          10.  safe (adj.)   เซฟ              ปลอดภัย 

 
 

 



  

          
        แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

           เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                                 by Bus 

          กจิกรรม B2 
 

         Exercise 1 
 

                ค าชี้แจง : หลังจากอ่านเนื้อเร่ืองในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

    Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

    (2 marks) 

                Column A     Column B 

                 1.  convenient    a.  จุด  ข้อ 

                2.  pollution    b.  รีบเร่ง  เร่ง 

                3.  rush    c.  ฝูงชน  เบียดเสียด 

                4.  crowded    d.  สะดวก 

      e.  ภาวะมลพิษ 

 

    

 
 
           
 



  

  
       แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

      เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                   by Bus 

   กจิกรรม B3 
 

     Exercise 2 
 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

     Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  

     and write  “F”  ( False)  if the sentence is  false.  (2 marks) 

                1. It is cheap and safe for getting around in Bangkok by bus. 

                2. It is convenient ,  clean and quiet for getting around in Bangkok  

                    by bus. 

                3. A bus waits for a long time at red lights. 

                4. It can be happy when we are waiting for a bus.       

 
 
 
 
 
 



  

 
       แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

       เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                     by Bus 

      กจิกรรม B4 
 

     Exercise 3 
 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                Answer the following questions.  (3 marks) 

 

1. If you have not so much money ,  can you get around in Bangkok by bus? 

     Answer : …………………………………………………………………… 

2. What are good points of getting around in Bangkok by bus? 

     Answer : …………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

3. When is it crowded on the bus? 

     Answer : …………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

  



  

 
          แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

        เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                      by Bus 

                                                             กจิกรรม B5 
 

        
        Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                            Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                            (3 marks) 
                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง        

Getting around in Bangkok 
                                                       by Bus 
 

 

                              Good points                                ..…………………….. 
                                                                                                                         

               ………….                                                                                …………….                                                                                                                                                                                                                  
      
                ……………                                                                          A lot of pollution                                                                                                                                                         
                      Big                                                                                  ………………….             
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                           Wait for a long time 
                                                                                                                 
                                                                                                            ….……………..                                                                                            

 

At red lights /  Safe /  Boring /   Cheap /   
 Bad points / Crowded 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เฉลยแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

     เลม่ที ่2  Getting around in Bangkok 
                 by Bus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
         เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                       by Bus 
กจิกรรม B2 

 
 

            Exercise 1 
 

    ค าชี้แจง : หลังจากอ่านเนื้อเร่ืองในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

    Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

    (2 marks) 

                      Column A    Column B 

          d      1.  convenient    a.  จุด  ข้อ 

         e      2.  pollution    b.  รีบเร่ง  เร่ง 

         b      3.  rush    c.  ฝูงชน  เบียดเสียด 

         c      4.  crowded    d.  สะดวก 

      e.  ภาวะมลพิษ 

    

 
 
 
 

 



  

            
        เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                     by Bus 
     กจิกรรม B3 

 

    
     Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
     Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  
     and  write  “F”  ( False)  if the sentence is false.  (2 marks) 

 

         T      1. It is cheap and safe for getting around in Bangkok by bus. 

         F      2. It is convenient ,  clean and quiet for getting around in Bangkok  

                     by bus. 

         T      3. A bus waits for a long time at red lights. 

         F      4. It can be happy when we wait for a bus.              .  

 
 
 
 

                                     Traffic 

                                                                                

                                       lights 
 
 
 



  

  
           เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                       by Bus 
          กจิกรรม B4 

 

  
         Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                      Answer the following questions.  (3 marks) 

1. If you have not so much money ,  can you get around in Bangkok by bus? 

    Answer  :  Yes ,  I can.  

2. What are good points of getting around in Bangkok by bus? 

    Answer  :  It is cheap.   

                      Buses are safe because they are so big. 

3. When is it crowded on the bus? 

    Answer  :  At rush hour.   

 

                                                                                                 Traffic 

                                                                                

                                   lights 
 
 



  

 
       เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                      by Bus 
        กจิกรรม B5 

 

        
       Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม B1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
               Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                             (3 marks) 
                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

Getting around in Bangkok 
                                                       by Bus 
 

 

                              Good points                                  Bad points 
                                                                                                                         

                  Cheap                                                                                       Boring                                                                                                                                                                                                                  
      
                     Safe                                                                                   A lot of pollution                                                                                                                                                               
                      Big                                                                                          Crowded                 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                           Wait for a long time 
                                                                                                                 
                                                                                                                 At red lights                                                                                            
                                                                                                                                                                                                        
 
 

At red lights /  Safe /  Boring /  Cheap /  Bad points /  Crowded 



  

          
        แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

        เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 
         by Taxi 
      กจิกรรม C1 

 

 

ค าชี้แจง  :  นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่อง  

                                          Getting around in Bangkok by Taxi 

There are good points and bad 

           points for getting around in Bangkok  

by taxi.  It has many good points.   

It is convenient because we can begin 

and end the journey anywhere.   

It saves time.  There is no need  

to find places to park.   

There are many bad points.  It is very expensive.  It is dangerous  

if a taxi-driver is bad.  Sometimes a taxi-driver drives too fast.  Sometimes 

we might get stuck in traffic jam. 

ท่ีมา  :  เว็บไซต์ ,  2552 



  

                      
                                             แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
        by Taxi 

                                                        กจิกรรม C1 (ตอ่) 
 

 

Vocabulary 
 

     ค าศัพท์                         ค าอ่าน              ความหมาย 
 

1  point (n.)          พอยนท   จุด  ข้อ 

2. around  (prep.)                  อะเรานด-   ล้อม  รอบ 

3. convenient( adj.)  ค็อนฝีน-เย็นท                สะดวก 

4.  journey  (n.)  เจอ-นิ    การเดินทาง 

5.  anywhere (adv.)  เอน-อิฮแว   ทุกแห่ง  ที่ไหน ๆ ก็ได้  

6.  find (v.)   ไฟนด    หา  พบ 

7.  park (v.)   พาค    จอดรถ 

8.  dangerous (adj.)  เดน-เจอะรัซ   อันตราย 

9.  stuck (v. pp.)  ซทัค    ติด 

          10. traffic (n.)   ทแรฟ-ฟิค   การจราจร 

          11. jam (v.)   แจ็ม    ติด  ขัด  แออัด 

          12. end (v.)   เอ็นด    จบ  สุดท้าย  



  

   

           แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 
      เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                     by Taxi 
                                                  กจิกรรม C2 

 

 
       Exercise 1 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

                (2 marks) 

                          Column A    Column B 

                1.  convenient   a. จุด  ข้อ 

                2.  around    b.  ติด  ขัด  แออัด 

                3.  journey    c.  ล้อม  รอบ 

                4.  jam    d.  สะดวก 

      e.  การเดินทาง 

 
 

  
 
 



  

 
        แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

       เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                   by Taxi 

    กิจกรรม C3 
 

 
   Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกจิกรรมต่อไปนี้ 

                Write  “T”  (True) if the sentence is true according to the passage  

                and write  “F”  (False)  if the sentence is  false.  (2 marks) 

                            1. It is convenient and saves time for getting around in Bangkok by taxi.  

                2. You must find places to park. 

                3. It is expensive and dangerous for getting around in Bangkok by taxi. 

                4. It can be happy when a taxi-driver drives too fast.              

            

 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
       แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

      เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                  by Taxi 

 กิจกรรม C4 

 
    Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                      Answer the following questions.  (3 marks) 

1. Why is it dangerous when you get around in Bangkok by taxi? 

     Answer :………………….……………………………………………………… 

2. What are good points of getting around in Bangkok by taxi? 

     Answer :……………….………………………………………………………… 

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

3. What are bad points of getting around in Bangkok by taxi? 

     Answer :….……………………………………………………………………… 

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

 

 
 



  

                                            
                                             แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
                                          เล่มที ่2 Getting around in Bangkok 

                                                     by Taxi 
                                                  กิจกรรม C5 

  
        Exercise 4  

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                           Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                             (3 marks) 
                             เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                             เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

Getting around in Bangkok 
                                               by Taxi 

 
 

 

                                                  Good points                  ..........………. 
          Convenient                                                                                  Expensive                                                                                                                    
        

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

 

 
Save time / Traffic jam / Begin and end the journey anywhere. /  
Dangerous / Bad points 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เฉลยแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

     เล่มที่ 2  Getting around in Bangkok 
                   by Taxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
      เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                     by Taxi 
        กจิกรรม C2 

 

 
      Exercise 1 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                           Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

                            (2 marks) 

                              Column A    Column B   

         d      1.  convenient   a. จุด  ข้อ 

         c      2.  around    b.  ติด  ขัด  แออัด 

         e      3.  journey    c.  ล้อม รอบ 

         b     4.  jam    d.  สะดวก 

      e.  การเดินทาง 

 

 
     
 
 

 
 



  

 

       เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                   by Taxi 

    กิจกรรม C3 
 

 
   Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Write  “T”  (True) if the sentence is true according to the passage  

                and write  “F”  (False)  if the sentence is  false.  (2 marks) 

                     T      1.  It is convenient and saves time for getting around in Bangkok by taxi.  

         F      2.  You must find places to park. 

         T      3.  It is expensive and dangerous for getting around in Bangkok by taxi. 

         F      4. It can be happy when a taxi-driver drives too fast.   

             

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

      
    เฉลยเล่มที ่2 Getting around in Bangkok 

                                                    by Taxi  
      กิจกรรม C4  

       
 

    
      Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                       Answer the following questions.  (3 marks) 

      1. Why is it dangerous when you get around in Bangkok by taxi? 

     Answer :  Some taxi-drivers are bad.   

2. What are good points of getting around in Bangkok by taxi? 

    Answer :  It is convenient because we can begin and end the journey  

                     anywhere.  It saves time. There is no need to find places to park.   

3. What are bad points of getting around in Bangkok by taxi? 

    Answer :  It is very expensive.  

    It is dangerous if a taxi-driver is bad.   

    Sometimes a taxi-driver drives too fast.  

    Sometimes we might get stuck in traffic jam. 

 



  

                         

                          เฉลยเล่มที ่2 Getting around in Bangkok 
                                                   by Taxi 
                                               กิจกรรม C5 

 

 
   Exercise 4 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง ในกิจกรรม C1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                             Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                             (3 marks) 
                             เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                             เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

 

Getting around in Bangkok 
                                                       by Taxi 
 

 

                              Good points                                    Bad points 
                                                                                                                       

          Convenient                                                                                  Expensive                                                                                                                    
        

       Save time                                                       Dangerous 
                                                                                                                                                                             
                Begin and end the                                                                   Traffic jam 
                journey anywhere. 
           

 

 
Save time/ Traffic jam/ Begin and end the journey anywhere./  
Dangerous / Bad points 



  

-        
          แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                   by Tuk Tuk 

                                                              กจิกรรม D1  
 

 ค าชี้แจง  :  นักเรียนอา่นเนือ้เรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่อง  
                                   Getting around in Bangkok  by Tuk Tuk 
 

There are good points and bad points 

          for getting around in Bangkok by Tuk Tuk.   

          It has many good points. There is no need to find 

          places to park.  It is cheaper than using a taxi.   

          The passengers can have fun for a quick ride somewhere.  There is also an  

          enjoyable way to sight-see.   

                                                  There are also bad points.  It is O.K.  

                                                      for short journeys only.  It is sometimes  

                                                      dangerous when  a Tuk Tuk driver  

                                                      drives too fast.  It is not convenient  

          when it rains.  There is more pollution when we get stuck in a traffic jam. 

ท่ีมา  :  เว็บไซต์ ,  2552  



  

         แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 
          เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                  by Tuk Tuk 
   กจิกรรม D1 (ต่อ)  

 
 

                                                  Vocabulary 
     ค าศัพท์                         ค าอ่าน            ความหมาย 

1  point (n.)           พอยนท  จุด  ข้อ 

2. around (prep.)                   อะเรานด-  ล้อม  รอบ 

3. convenient (adj.)   ค็อนฝีน-เย็นท             สะดวก 

4.  journey (n.)    เจอ-นิ   การเดินทาง 

5.  somewhere (adv.)   ซัม-แว     ท่ีใด ที่หนึ่ง  

6.  find (v.)    ไฟนด   หา  พบ 

7.  park (v.)    พาค   จอดรถ 

8.  dangerous (adj.)   เดน-เจอะรัซ  อันตราย 

9.  stuck (v. pp.)   ซทัค   ติด 

          10.  traffic (n.)    ทแรฟ-ฟิค  การจราจร 

          11.  jam (v.)    แจ็ม   ติด  ขัด  แออัด 

          12.  fun (n.)    ฟัน   สนุกสนาน 

          13.  sight-see (v.)   ไซท-ซี   ไปดูสถานท่ีต่าง ๆ 

          14.  passenger (n.)   แพซ - เซ็นเจอะ คนโดยสาร 



  

    
            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

             เล่มที่  2  Getting around in Bangkok 
                                                     by Tuk Tuk 

                                                                กจิกรรม D2 
 

 
              Exercise 1 

 

         ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเร่ืองในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี ้

             Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

             (2 marks) 

                   Column A    Column B 

                1.  convenient     a.  จุด  ข้อ 

                2.  around    b.  ติด  ขัด  แออัด 

                3.  journey    c.  ล้อม รอบ 

                4.  jam    d.  สะดวก 

      e.  การเดินทาง 

 
  
 
 
 

 
 



  

 

         แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 
          เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                by Tuk Tuk 
                                                           กิจกรรม D3 

 

                                            
                                                 Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  

                 and write  “F”  ( False)  if the sentence is  false.  (2 marks)  

                1. The good points of getting around in Bangkok by Tuk Tuk are fun  

                    and cheapness. 

                2. You must find places to park. 

                3. It is expensive and dangerous for getting around in Bangkok  

                    by Tuk Tuk. 

                4. It is dangerous when a Tuk Tuk driver drives too fast. 

   

 

             

 

 



  

          แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

by Tuk Tuk 
กิจกรรม D4 

 

    
   Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Answer the following questions.  (3 marks) 

1. Why is it dangerous when you get around in Bangkok by Tuk Tuk ?         

    Answer :…………………………………………………………………… 

2. What are good points of getting around in Bangkok by Tuk Tuk ? 

     Answer :…………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

3. What are bad points of getting around in Bangkok by Tuk Tuk ? 

     Answer :…………………………………………………………………… 

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

     ………………………………………………………………………………… 

                          



  

    แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
         เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                   by Tuk Tuk 
                                                   กิจกรรม D5 

 
         Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                            Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                            (3 marks) 
                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

            Getting around in Bangkok 
                                                  by Tuk Tuk 
 

 

                                         Good points                        ………………… 
                                                                                                                         

               …………                                                                                  Pollution                                                                                                                                                                                                                                            
                         
                    ………..                                                                                ………………..             
                                                                                                                ……………… ……      
              No need to find places      
              to park                                                                                                    
               ………………….. 
               ………………….. 
 
 
 

     Traffic jam /  An enjoyable way to sight-see /  Fun /  Dangerous / Cheap 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เฉลยแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

       เล่มที ่2  Getting around in Bangkok 
                      by Tuk Tuk 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

         เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                               by Tuk Tuk 

               กิจกรรม D2 

 

 
  Exercise 1 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

                 (2 marks) 

                   Column A    Column B 

         d      1.  convenient     a.  จุด  ข้อ 

         c      2.  around    b.  ติด  ขัด  แออัด 

         e      3.  journey    c.  ล้อม รอบ 

         b      4.  jam    d.  สะดวก 

      e.  การเดินทาง 

 

 

    

 

 

          



  

         เฉลยเล่มที่  2  Getting around in Bangkok 
                                                 by Tuk Tuk 

       กิจกรรม D3 
 

     
       Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  

                 and  write  “F”  ( False)  if the sentence is  false.  (2 marks) 

         T      1.  The good points of getting around in Bangkok by Tuk Tuk are fun  

                       and cheapness. 

         F      2.  You must find places to park. 

         F      3.  It is expensive and dangerous for getting around in Bangkok  

                      by Tuk Tuk. 

         T      4. It is dangerous when a Tuk Tuk driver drives too fast. 

 

               

 

 
 

 
 



  

                                 เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                  by Tuk Tuk 
                                                  กิจกรรม D4 

 
       Exercise 3 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                Answer the following questions.  (3 marks)  

      1. Why is it dangerous when you get around in Bangkok by Tuk Tuk ? 

   Answer :  Some Tuk Tuk drivers drive too fast. 

2. What are good points of getting around in Bangkok by Tuk Tuk ? 

    Answer :  There is no need to find place to park.   

               It is cheaper than using a taxi.   

                     The passengers can have fun for a quick ride somewhere.   

                     There is also an enjoyable way to sight-see.   

3. What are bad points of getting around in Bangkok by Tuk Tuk ? 

     Answer :  It is O.K. for short journeys only.   

                      It is sometimes dangerous when a Tuk Tuk driver drives too fast. 

                      It is not convenient when it rains.   

                     There is more pollution when we get stuck in a traffic jam. 

 
 



  

 
          เฉลยเลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

       by Tuk Tuk 
       กิจกรรม D5 

 

       
      Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม D1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                              Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                            (3 marks) 
                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

    Getting around in Bangkok 
                                                    by Tuk Tuk 
 

 

                                 Good points                                  Bad points 
                                                                                                                         

           Cheap                                                                                             Pollution            
                                                                                                                Dangerous   
            Fun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                Traffic jam 

           No need to find   
            places to park                                                                                                    
           An enjoyable way 
           to sight - see 

 
          Traffic jam / An enjoyable way to sight-see /  Fun /  Dangerous /  

Cheap 



  

             
              แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

                เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                 by Underground 
                                                     กจิกรรม E1  

 

 

ค าชี้แจง  :  นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
                                  Getting around in Bangkok by Underground 
 

There are good points and bad  points  

           for getting around in Bangkok by Underground. 

           It has many good points.  It is fast ,  clean ,  new  

           and convenient.  We don’t have to stop  

           at red lights.  It is another way to travel. 

                                                   There are some bad points.  It can be   

                                          noisy.  We cannot see anything.  Building  

                                          tunnels is very expensive. 

 
 

 

 
ท่ีมา  :  เว็บไซต์ ,  2552 

 



  

 
              แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

              เลม่ที ่ 2 Getting around in Bangkok 
                                                By Underground 

              กจิกรรม E1 (ต่อ) 

 
            Vocabulary 

 

     ค าศัพท ์                  ค าอ่าน              ความหมาย 

1  point (n.)          พอยนท              จุด  ข้อ 

2. around  (prep.)                  อะเรานด-   ล้อม  รอบ 

3. convenient( adj.)  ค็อนฝีน-เย็นท               สะดวก 

4. underground (n.)  อัน-เดิกเรานด   รถไฟฟ้าใต้ดิน  

5. another (adj.)  แอนัธ-เออะ   อีกหนึ่ง  อีกอันหนึ่ง 

6. travel (v.)   ทแรฝ-แอ็ล   เดินทาง 

7. noisy (adj.)   นอยส-อิ   เสียงดัง อึกทึก 

8. building (n.)   บีล-ดิง    การสร้าง 

9. tunnel (n.)   ทัน-เน็ล   อุโมงค์ 

          10. anything (pro.)  เอน-อิธิง   อะไร  อะไรบ้าง 

 
 
 



  

 

                แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
              เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                 by Underground 
             กจิกรรม E2 

 

 
              Exercise 1 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

                (2 marks) 

                   Column A    Column B 

                1.  convenient     a.  จุด  ข้อ 

                2.  around    b.  อุโมงค์ 

                3.  underground   c.   ล้อม รอบ 

                4.  tunnel    d.  สะดวก 

      e.  รถไฟฟ้าใต้ดิน 

 
 
. 

 
 
  
 



  

 

              แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
               เล่มที ่2  Getting around in Bangkok 

           by Underground 
           กิจกรรม E3 

 
         Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Write “T” (True)  if the sentence is true according to the passage  

                and write “F” ( False)  if the sentence is  false.  (2 marks) 

                            1. It is very fast and we have to stop at red lights for getting around in  

                                Bangkok by Underground. 

                2. It is convenient ,  very clean and new for getting around in Bangkok 

                    by Underground. 

                3. We can see beautiful views on a train. 

                4. It is noisy for getting around in Bangkok by Underground. 

 

 

 
 
 
 



  

 
                                                แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

                 เลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                 by Underground 

               กิจกรรม E4 

 

              
           Exercise 3 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Answer the following questions.  (3 marks) 

1. If you don’t want to be late for school in Bangkok ,  do you go by Tuk Tuk or   

    Underground? 

    Answer :…………………………………………………………………… 

2. What are good points of Underground? 

     Answer :…………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………… 

3. What are bad points of Underground? 

     Answer :…………………………………………………………………… 

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

                            

 



  

 
                 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

                เล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                By Underground 

           กิจกรรม E5 
 
         Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                            Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   
                            (3 marks) 
                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 
                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง  

Getting around in Bangkok 
                                                by Underground 
 

 

                                     Good points                                  ………………… 
                                                                                                                         

          ………...                                                                           ……………. 
               ………..                                                                                  …………… 
                 Fast                                                                                  No seeing anything                  
                                                           
         ………………. 
        ………………    
                                                                                

 

         

 

Noisy /  New /   Expensive building /  No stopping at red  light /  Clean / 
Bad points 

Bad points 



  

 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ 

     เลม่ที ่2  Getting around in Bangkok 
                     by Underground 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

              เฉลยเล่มที ่ 2  Getting around in Bangkok 
                                                 by Underground 

             กิจกรรม E2 
 

 
            Exercise 1 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบตัิกิจกรรมต่อไปนี้ 

                Match the words in column A with the closest meanings in column B. 

                (2 marks) 

                   Column A    Column B 

         d      1.  convenient     a.  จุด  ข้อ 

         c      2.  around    b.  อุโมงค์ 

         e      3.  underground   c.   ล้อม รอบ 

         b      4.  tunnel    d.  สะดวก 

      e.  รถไฟฟ้าใต้ดิน 

 

 
  

         
 
 



  

 
                เฉลยเลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

       by Underground 
                  กิจกรรม E3 

 

   
             Exercise 2 

 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
                Write  “T”  (True)  if the sentence is true according to the passage  

                and write  “F”  ( False)  if the sentence is  false.  (2 marks) 

         F      1. It is very fast and we have to stop at red lights for getting around in  

                                 Bangkok by Underground. 

         T      2. It is convenient ,  very clean and new for getting around in Bangkok 

                      by Underground. 

         F      3. We can see beautiful views on a train. 

         T      4. It is noisy for getting around in Bangkok by Underground. 

 

 

 

 
 
 

  



  

 
                เฉลยเลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                by Underground 
          กิจกรรม E4 

   
         Exercise 3 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                 Answer the following questions.  (3 marks) 

1. If you don’t want to be late for going to school in Bangkok ,  do you go by  

    Tuk Tuk or Underground? 

    Answer :  I go by Underground.  

2. What are good points of Underground? 

    Answer :  It is fast ,  clean ,  new and convenient.   

                     We don’t have to stop at red lights.   

                     It is another way to travel. 

3. What are bad points of Underground? 

    Answer :  It can be noisy.  We cannot see anything.   

                     Building  tunnels is very expensive. 

 

 



  

 
            เฉลยเลม่ที ่ 2  Getting around in Bangkok 

                                                by Underground 
                                                    กิจกรรม E5 

 

             
          Exercise 4 

ค าช้ีแจง : หลังจากอ่านเนื้อเรื่องในกิจกรรม E1 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

                            Choose the words or phrases below and fill in the Mind Mapping.   

                            (3 marks) 

                            เลือกค าหรือกลุ่มค าซ่ึงอยู่ในกรอบด้านล่างของแผนผังความคิด 

                            เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเร่ือง 

               Getting around in Bangkok 
                                                       by Underground 
 

    
                                  Good points                                  Bad points       
                                                                                                                   

                    Clean                                                                           Expensive building                                                                                                                                                                                                                             
                  New                                                                                    Noisy 
                  Fast  
                 No stopping                                                                No seeing anything                                                                                                                                                                   
                 at red lights                                                                                                                                                                                         
                                                                                                 
 
 

  

     Noisy /  New /   Expensive building /   No stopping at red  light /  Clean / 
     Bad points 



  

 แบบทดสอบท้ายเล่ม 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

เล่มที ่2 Getting around in Bangkok 

Direction :  Choose the best answer. 
1.  Which is not a good point about  

the Skytrain? 
    a.  It is very fast.   
    b.  It is clean. 
    c.  It is convenient.         
    d. The fare is expensive. 
 

2.  If you want to go to many places  
     in Bangkok ,  what is a bad  
     point about the Skytrain? 
     a.  It is quiet.    
     b.  It does not go to many places. 
     c.  It is very cheap. 
     d.  It doesn’t stop at red lights. 
 

3.  Which is not a bad point about  
      getting around in Bangkok by bus? 
     a.  It is cheap. 
     b.  It is very crowded at rush hours . 
     c.  We breathe in a lot of pollution .  
     d.  It is not convenient when it rains.   
 

4.  Why do you breathe in a lot of  
     pollution when you travel in   
     Bangkok by bus? 
     a.  It is not convenient when it rains. 
     b. You may have to stand for a long  
           time on the bus.  
     c.  It is safe.                  
     d.  It is clean. 
 

5. Which is a good thing about getting  
    around in Bangkok by taxi? 

a. There is no need to find places 
      to park. 

    b.   It is dangerous. 
    c.   It is safe. 
    d.   It is very expensive. 
 

 



  

6. Why is it dangerous when you travel  
    around in Bangkok by taxi? 
    a.  We get stuck in traffic jam. 
    b.  Some taxi-drivers drive 
         too slowly. 
    c.  Some taxi-drivers are bad.   
    d.  A taxi driver wants to save time. 
 

7.  Which is a bad point  about traveling  
     in Bangkok by Tuk Tuk? 

a. There is no need to find places  
           to  park.   
     b.   It is cheaper than going by taxi.   
     c.   The passengers can be fun. 
      d.   It is not convenient when it rains.   
 

8.  Why is it dangerous when you travel 
      in Bangkok by Tuk Tuk? 
     a.  The passengers can be fun. 
     b.  We get stuck in the traffic. 
     c.  Tuk Tuk drivers drive too fast. 
     d.  There is also a fun way to  
          sight-see.   

9. Which is not a bad thing about  
     traveling in Bangkok by  
     the Underground? 
     a.  We can not see anything.   
     b.  Building the tunnels is very  
          expensive. 
     c.  It can be noisy.   
     d.  We don’t have to stop at red  
          lights. 
 

10. If you want to be safe and you don’t  
      want to be late when going to school   
      in Bangkok ,  do you go by taxi  
      or the Underground? 

a.  By the Underground. 
b.  By taxi. 
c.  By Tuk Tuk. 
d.  By bus. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

        เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่ม 
          แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

       เล่มที ่2 Travel  
          Getting around in Bangkok 

       

    เฉลย 
 

            
    ข้อ 1 d                                           ข้อ 6 c 
 
          ข้อ 2 b           ข้อ 7 d                                            
 
           ข้อ 3 a                                           ข้อ 8 c 

   
 ข้อ 4 b                                           ข้อ 9 d                                            

          
             ข้อ 5 a                                           ขอ้ 10 a 
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