
-๑๗- 
ใบความรู้    ล ำดบัท่ี ๔ 

 

สาระการเรียนรู้ 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

ความหมาย 

 ใจควำมส ำคญั คือ ขอ้ควำมส ำคญัของเร่ืองจะตดัออกไปไม่ได ้ ถำ้ตดัออกไปจะท ำใหเ้น้ือควำมเปล่ียนไปหรือได้

ควำมหมำยไม่ครบถว้น 

 ฉะนั้นกำรสรุปใจควำมส ำคญั จึงหมำยถึง “กำรยอ่เอำเฉพำะใจควำมส ำคญัของเร่ืองเป็นประเดน็ ๆ ไป” 

หลกัการอ่านเพือ่จับใจความส าคัญ 

 หลกักำรอ่ำนเพ่ือจบัใจควำมส ำคญัมีดงัน้ี 

 ๑.ผูอ่้ำนตอ้งมีสมำธิในกำรอ่ำน และตอ้งอ่ำนขอ้ควำมนั้นหลำย ๆ เท่ียว พร้อมท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองท่ีอ่ำนอยำ่งรอบคอบ 

 ๒.หำประโยคใจควำมส ำคญัของยอ่หนำ้ท่ีอ่ำนวำ่จะอยูต่รงส่วนไหนของขอ้ควำม ซ่ึงโดยปรกติแต่ละยอ่หนำ้จะมี

ประโยคใจควำมส ำคญัอยูห่น่ึงใจควำม ส่วนใหญ่ประโยคใจควำมส ำคญัจะอยูต่น้ยอ่หนำ้ แต่อำจจะอยูก่ลำงยอ่หนำ้ ทำ้ยยอ่

หนำ้ หรือทั้งตน้และทำ้ยยอ่หนำ้ หรือทั้งตน้ กลำง และทำ้ยยอ่หนำ้กไ็ด ้ ส่วนขอ้ควำมท่ีเป็นส่วนขยำยดว้ยวธีิกำรต่ำง ๆ ให้

ตดัท้ิงไป 

 ๓.ขอ้ควำมบำงขอ้ควำมไม่ปรำกฏประโยคใจควำมส ำคญัใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจน ใหผู้อ่้ำนตั้งค ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่ำนวำ่ 

ใคร ท ำอะไร  ท่ีไหน เม่ือไร อยำ่งไร แลว้ตอบค ำถำมนั้นแต่เพียงสั้น ๆ ใหไ้ดใ้จควำมชดัเจน จำกนั้นใหน้ ำค ำตอบมำเรียบเรียง

ใหเ้ป็นประโยคหรือขอ้ควำมสั้น ๆ  

 ๔.ถำ้ขอ้ควำมท่ีจะสรุปใจควำมส ำคญัมีหลำยยอ่หนำ้ ใหน้ ำใจควำมส ำคญัในแต่ละยอ่หนำ้มำเรียบเรียงใหม่ดว้ยภำษำ

ท่ีกะทดัรัดไดใ้จควำม  โดยใชค้  ำเช่ือมประโยคแต่ละยอ่หนำ้ใหต่้อเน่ืองสัมพนัธ์เป็นเร่ืองเดียวกนัและควรหำค ำรวมมำแทน

ขอ้ควำมเพ่ือใหข้อ้ควำมกระชบัข้ึน 

ตัวอย่าง การสรุปใจความส าคัญ 

(๑) ประโยคใจควำมส ำคญัอยูท่ี่ตน้ยอ่หนำ้ ส่วนขอ้ควำมอ่ืนท่ีตำมมำเป็นส่วนอธิบำยใหร้ำยละเอียด  เช่น 

“สมยัก่อนคนมีควำมเช่ือวำ่  บำปเครำะห์อนัตรำยต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนนั้นสำมำรถถ่ำยโอนไปยงัส่ิงอ่ืนได ้ จึงคิดป้ันดินให้เป็น
ตุ๊กตำ แลว้น ำไปติดศีรษะ จึงเกิดมีตุ๊กตำเสียกบำลท่ีชำวบำ้นปักท้ิงไวต้ำมริมทำงหรือทำงแยก ตุ๊กตำเสียกบำลเหล่ำน้ีจะมีทั้งเพศชำย

และเพศหญิงในอิริยำบถต่ำง ๆ  ถำ้เป็นหญิงจะเกลำ้ผมมวย มีจุก เปลือยอก  นัง่ตวัตรง อุม้เดก็ทำรกไว ้

                แนบอก พนมมือทั้ง ๒ ขำ้ง  ถือดอกไม ้ ส่วนชำยนั้นจะป้ันใหห้ัวแบน  แกม้ตุ่ย  คลำ้ยอมหรือเค้ียวหมำกหรือเม่ียง  หรือ 

                จะอุม้    ไก่ชนหรือปลำกดั” 

 

 



-๑๘- 

 ยอ่หนำ้น้ีประโยคใจควำมส ำคญัไดแ้ก่  “สมัยก่อนคนมีความเช่ือว่า บาปเคราะห์อนัตรายต่าง ๆ ที่จะเกดิขึน้กบัคนน้ัน

สามารถถ่ายโอนไปยงัส่ิงอืน่ได้” 

 เขียนสรุปใจควำมส ำคญัเพ่ือใหไ้ดป้ระโยคกะทดัรัดยิง่ข้ึนเป็น “คนในสมยัก่อนเช่ือวำ่บำปเครำะห์อนัตรำยต่ำง ๆ ท่ี

จะเกิดกบัคนนั้นสำมำรถถ่ำยโอนไปยงัส่ิงอ่ืนได”้ 

(๒) ประโยคใจควำมส ำคญัอยูก่ลำงยอ่หนำ้ ซ่ึงมกัไม่นิยมใชก้นั เป็นกำรเขียนท่ีเร่ิมดว้ยส่วนขยำยขอ้ควำมแลว้ตำมดว้ย

ประโยคใจควำมส ำคญั แลว้ต่อดว้ยกำรขยำยขอ้ควำมเสริม เช่น 

“อนัควำมรัก ควำมชงั ควำมโกรธ ควำมกลำ้ ควำมขบขนั เหล่ำน้ีเป็นสำมญัลกัษณะของบุคคล ใครหวัเรำะไม่เป็น ยิม้

ไม่เป็นกอ็อกจะพิกลอยู ่ คนสละควำมรัก ควำมชงักมี็แต่พระอรหนัต ์อำรมณ์ควำมรู้สึกน้ีเป็นธรรมชำติของมนุษย ์ 

กวแีละนกัประพนัธย์อ่มจะแต่งเร่ืองย ัว่เยำ้อำรมณ์ควำมรู้สึกเหล่ำน้ี แต่ถำ้เขำแต่งเป็นแต่งดีกจ็ะปลุกอำรมณ์ของผูอ่้ำน

ผูฟั้งใหเ้กิดข้ึน ท่ำนคงจะเคยเห็นคนอ่ำนเร่ืองโศก จบัใจจนน ้ำตำไหลสงสำรตวันำงเอก พระเอก อ่ำนเร่ืองขบขนัจน

หวัเรำะทอ้งคดัทอ้งแขง็ ทั้งท่ีรู้วำ่มนัเป็นเร่ืองอ่ำนเล่น” 

 ยอ่หนำ้น้ีประโยคใจควำมส ำคญัไดแ้ก่ “กวีและนักประพนัธ์ย่อมจะแต่งเร่ืองให้ยัว่เย้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน

ผู้ฟัง และถ้าเขาแต่งเป็น แต่งดี กจ็ะปลุกอารมณ์ของผู้อ่านผู้ฟังให้เกดิขึน้” 

 เขียนสรุปใจควำมส ำคญัเพ่ือใหไ้ดป้ระโยคท่ีกะทดัรัดยิง่ข้ึนเป็น “กวีถ้าแต่งเป็นและแต่งดี ย่อมจะแต่งเร่ืองยัว่เย้า

อารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านให้เกดิขึน้ได้” 

(๓) ประโยคใจควำมส ำคญัอยูท่ำ้ยยอ่หนำ้ เป็นกำรเขียนอธิบำยขยำยควำมก่อน แลว้จึงใหข้อ้สรุปเนน้ย  ้ำในตอนทำ้ย เช่น 

“ในแหล่งน ้ำทุกแห่งไม่วำ่จะเป็นน ้ ำจืดหรือน ้ ำเคม็ สำหร่ำยทุกชนิดมีควำมเท่ำเทียมกนัสำหร่ำยขนำดเลก็เป็นอำหำร

ของลูกสตัวน์ ้ำ สำหร่ำยขนำดใหญ่เป็นท่ีหลบภยัและวำงไข่ แต่ส่ิงส ำคญัไปกวำ่นั้นคือ สำหร่ำยทุกชนิดลว้นเป็น

ผูผ้ลิตออกซิเจนใหส่ิ้งมีชีวติอ่ืนไดห้ำยใจ” 

 ยอ่หนำ้น้ีประโยคใจควำมส ำคญัฯไดแ้ก่ “สาหร่ายทุกชนิดล้วนเป็นผู้ผลติออกซิเจนให้ส่ิงมีชีวิตอืน่ได้หายใจ” 

(๔) ประโยคใจควำมส ำคญัปรำกฏอยูห่ลำยแห่ง ทั้งตน้ยอ่หนำ้ กลำงยอ่หนำ้ และทำ้ยยอ่หนำ้ เช่น 

“เขียดแลว คือ กบภูเขำชนิดหน่ึง พบอยูต่ำมภูเขำทำงภำคเหนือของประเทศไทย ท่ีรู้จกักนัดีคือท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รูปร่ำงคลำ้ย ๆกบักบทัว่ไป แต่มีขนำดใหญ่กวำ่ มีควำมวอ่งไวและแขง็แรงมำก มกัชอบอยูเ่งียบ ๆ ตำมซอกหิน ตำม

ถ ้ำท่ีมีแอ่งน ้ำหรือท่ีช้ืนเยน็สบำย ปัจจุบนัเขียดแลวพบเห็นไดย้ำก เพรำะคนล่ำเป็นอำหำร เน่ืองจำกเน้ือของมนัเม่ือ

น ำมำปรุงเป็นกบัขำ้ว จะมีรสชำติดีและอร่อยมำกนัน่เอง เด๋ียวน้ีใครไปแม่ฮ่องสอนกจ็ะเสำะหำอำหำรท่ีปรุงจำกเน้ือ

เขียดแลวมำรับประทำนเป็นเหตุใหเ้ขียดแลวท่ีแม่ฮ่องสอนจะสูญพนัธุ์ทีเดียว” 

 

 

 



-๑๙- 
 

 ยอ่หนำ้น้ีประโยคใจควำมส ำคญั ไดแ้ก่ “เขียดแลว คือ กบภูเขำชนิดหน่ึง” ปัจจุบนัเขียดแลวพบเห็นไดย้ำกเพรำะคน

ล่ำมำเป็นอำหำร” และ “เป็นเหตุใหเ้ขียดแลวท่ีแม่ฮ่องสอนแทบจะสูญพนัธ์ทีเดียว” 

 เขียนสรุปใจควำมส ำคญัเพ่ือใหไ้ดป้ระโยคท่ีกะทดัรัดยิง่ข้ึนเป็น “เขียดแลว คือ กบภูเขา ปัจจุบันหายากเพราะคนจับ

มาท าอาหาร เขียดแลวที่แม่ฮ่องสนอก าลงัจะสูญพนัธ์” 

ลกัษณะนักอ่านทีด่ ี

 ผูท่ี้มีคุณสมบติันกัอ่ำนท่ีดีจะเป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรอ่ำนเพรำะจะรู้และสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจกบั

เน้ือหำท่ีอ่ำนได ้และยงัใชก้ำรอ่ำนนั้นแสวงหำควำมรู้ในแง่มุมต่ำง ๆ ไดเ้ป็นอยำ่งดี ดงันั้นผูอ่้ำนควรจะฝึกฝนคุณสมบติัของ

ลกัษณะนกัอ่ำนท่ีดี โดยมีแนวทำงท่ีควรปฏิบติั ดงัน้ี 

๑. หมัน่แสวงหำควำมรู้  

๒. ไม่เลือกประเภทหนงัสือท่ีอ่ำน (แต่ตอ้งพิจำรณำใคร่ครวญในกำรรับรู้ขอ้มูล และเลือกส่ิงท่ีของหนงัสือนั้น มำใช้

ใหเ้กิดประโยชน ์

๓. มีสมำธิ (ท ำใหรั้บขอ้มูลไดค้รบถว้น สำมำรถวเิครำะห์ขอ้มูลต่ำง ๆ ไดด้ว้ยควำมเขำ้ใจ) 

๔. มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน (เพื่อใหค้น้หำค ำตอบท่ีตอ้งกำรไดร้วดเร็ว) 

๕. จบัใจควำมส ำคญัของเร่ือง 

๖. สำมำรถน ำประโยชน์ท่ีไดจ้ำกเร่ืองไปใชใ้นทำงท่ีเหมำะสม 

คุณลกัษณะดงักล่ำว ทุกคนสำมำรถท่ีจะฝึกฝนไดด้ว้ยตนเอง ยิง่ฝึกฝนมำกข้ึนเป็นล ำดบักจ็ะยิง่ท ำใหบุ้คคล 

ผูน้ั้นเป็นนกัอ่ำนท่ีดีมำกข้ึน และจะท ำใหเ้ป็นผูมี้สติปัญญำท่ีกวำ้งไกล เลือกน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต้ำมสถำนกำรณ์ท่ี

เหมำะสม ซ่ึงจะเป็นผลดีท่ีสะทอ้นกลบัมำสู่ตนเอง 

มารยาทในการอ่าน 
ค ำวำ่ มำรยำท หมำยถึง กิริยำ วำจำท่ีเรียบร้อย หรือกำรกระท ำท่ีดีงำม ดงันั้น 

ผูอ่้ำนท่ีดีจะตอ้งมีมำรยำทท่ีดีในกำรอ่ำน ดงัต่อไปน้ี 

๑. ไม่อ่ำนเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 

๒. ไม่เล่นกนัในขณะอ่ำนหนงัสือ 

๓. เม่ืออ่ำนหนงัสือเสร็จแลว้ควรเกบ็หนงัสือไวท่ี้เดิม 

๔. ไม่ควรอ่ำนเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น 

๕. ไม่ขีดเขียนท ำลำยหนงัสือท่ีเป็นสมบติัของส่วนรวม 

๖. ไม่ควรแยง่อ่ำนหรือชะโงกหนำ้ไปอ่ำนในขณะท่ีผูอ่ื้นก ำลงัอ่ำนอยู ่
 
 



-๒๐- 
 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน 

กำรท่ีบุคคลหน่ืงบุคคลใดจะมีนิสยัรักกำรอ่ำนไดจ้ะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝนมำตั้งแต่ 
เดก็ ๆ แต่กมิ็ใช่วำ่เม่ือโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ จะไม่สำมำรถสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนได ้ซ่ึงทั้งน้ีและ 
ทั้งนั้น จะตอ้งเขำ้ใจวำ่กำรท่ีจะสร้ำงนิสยัใหเ้ป็นผูท่ี้มีนิสยัรักกำรอ่ำนนั้นจะตอ้งเร่ิมจำก 

๑. อ่ำนหนงัสือท่ีตนเองชอบ 

๒. กำรอ่ำนจะตอ้งมีสมำธิเพ่ือจิตใจควำมของเร่ืองท่ีอ่ำนได ้

๓. เร่ิมอ่ำนจำกเร่ืองสั้นๆ ก่อนไปสู่เร่ืองยำว ๆ 

๔. กำรอ่ำนควรมีสมุดจดบนัทึก เพ่ือจดจ ำขอ้ควำมท่ีไพเรำะ มีคติสอนใจ 

๕. กำรอ่ำนจะตอ้งอ่ำนหนงัสือไดทุ้กประเภท และหยบิอ่ำนทุกคร้ังเม่ือมีโอกำสหรือ 
มี เวลำวำ่ง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


