
การอ่านและการอ่านจับใจความส าคัญ 
อ.สุภารัตน์  ศุภภคัวรุ์จา 

การอ่าน = การออกเสียงตามตวัหนงัสือ(พยญัชนะ/สระ/วรรณยกุต)์ หรือ  การดู การเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือ  
การอ่านเป็นกระบวนการรับสารจากลายลกัษณ์อกัษรมาแปลเป็นความรู้ความเขา้ใจโดยผา่นการคิดประสบการณ์ 

ความเช่ือ เพื่อพฒันาตนเองดา้นสติปัญญา อารมณ์ และทางสังคม    
การอ่านเป็นทกัษะท่ีใชแ้สวงหาความรู้ต่างๆ คนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและมีทกัษะการอ่านดีจะสามารถแสวงหา

ความรู้และศึกษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการพูดและการเขียนไดฯ้ลฯดี 
การอ่านส่ิงต่างๆแลว้ไดผ้ลดี ผูอ่้านตอ้งรู้ก่อนวา่อ่านเพื่ออะไร     
การอ่านของแต่ละคนจะไดผ้ลไม่เท่ากนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเร็ว+ประสบการณ์ในการอ่านของคนๆนั้น 

จุดประสงค์ของการอ่าน 
๑.อ่านเพื่อรู้     
๒.อ่านเพื่อคิด   
๓.อ่านเพื่อใหเ้กิดความบนัเทิงเพลิดเพลินจรรโลงใจ  
๔.อ่านเพื่อปฏิบติัตาม  
 
วธีิการอ่านหนังสือ 
๑. การอ่านแบบคร่าว ๆ  ( Skimming ) 
๒.การอ่านแบบกวาดสายตา ( Scanning ) 
๓. การอ่านแบบละเอียด ( Intensive  Reading ) 
๔. การอ่านแบบ SQ3R 
 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

 
การอ่านจบัใจความส าคญั เป็นการอ่านเพื่อคน้หาความคิดส าคญัของเร่ืองหรือสารท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอต่อผูอ่้าน     

 
ขั้นตอนการอ่านจบัใจความส าคญั 
๑.อ่านช่ือเร่ือง ยอ่หนา้แรก ยอ่หนา้สุดทา้ยเพื่อดู แนวคิดส าคญัของเร่ือง วา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
 
๒.อ่านเร่ืองคร่าวๆ ใหเ้ขา้ใจความคิดรวมของเร่ือง 
 
๓.อ่านอยา่งละเอียด พิจารณาขอ้ความทีละยอ่หนา้ เพื่อหาใจความส าคญัซ่ึงอาจจะเป็นความรู้หรือความคิดของผูเ้ขียน ( 
อาจจะอยูต่อนตน้/ตอนทา้ย /ตอนกลาง /ตอนตน้และตอนทา้ยของยอ่หนา้ฯลฯ ) 
 



 ๒ 

๔.อ่านอยา่งละเอียดทีละยอ่หนา้เพื่อหาใจความรอง       
-  การอธิบายใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม ( การใหข้อ้มูลเพิ่มเติม) 
-  การยกตวัอยา่ง ( เช่น เป็นตน้ไดแ้ก่.....เป็นตน้  อาทิ  ฯ    ฯลฯ ) 
-  การใหเ้หตุผล  ( เพราะ  เน่ืองจาก  เพราะฉะนั้น ท าให ้) 
-  การใหค้  านิยามค าจ ากดัความ  
   (การอธิบายความหมาย   หมายถึง  แปลวา่ ) 
-  การเปรียบเทียบ (เหมือนกนั ต่างกนั  คลา้ยกนั  มากกวา่ ท่ีสุด ) 

๕.หากพบศพัทย์ากไม่เคยรู้จกัมาก่อน ควรพิจารณาความหมายโดยอาศยัค าแวดลอ้ม 
๖.เม่ืออ่านเร่ืองจนจบแลว้ควรทบทวนความเขา้ใจในการอ่านทุกคร้ังวา่เป็นเร่ืองอะไร ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร
และท าไม  และควรกลบัไปอ่านเพิ่มเติมอีกคร้ังเม่ือมีโอกาส 
 
ตัวอย่าง    (ต าแหน่งใจความส าคญั และใจความรองประเภทต่างๆ) 
 
๑)ควายป่าเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงซ่ึงเคยมีอยูม่ากในป่าของประเทศไทย  ลกัษณะทัว่ไปของควายป่า
ไม่แตกต่างไปจากควายบา้นแต่จะมีรูปร่างปราดเปรียวและตวัโตกวา่   อาหารหลกัของควายป่าคือหญา้ชนิดต่างๆ ยอดไม ้
ใบไมอ่้อน หน่อไม ้ตน้พงซ่ึงข้ึนอยูริ่มหว้ยขาแขง้คือพืชท่ีควายป่าชอบ         ดงันั้นในช่วงเชา้ๆ เราจึงมกัพบเห็นร่องรอย
การกดักินตน้พงในช่วงกลางคืนของฝงูควายป่าอยูเ่สมอ 
 

( “สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในเขตรักษาพนัธ์สัตวห์ว้ยขาแขง้”    บุญชู ธงน าชยัมา และ โรเบิร์ต มาเธอร์ ) 
 
๒) ศิลปะกลุ่มคอบร้าเกิดจากการรวมตวัของศิลปินในสามประเทศซ่ึงน าช่ือเมืองหลวงของแต่ละประเทศมารวมกนัตั้งเป็น
ช่ือกลุ่มไดแ้ก่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก กรุงบลสัเซลส์ประเทศเบลเยีย่ม และกรุงอมัสเตอร์ดมัประเทศเนเธอร์แลนด ์ 
ช่ือคอบร้าไดถู้กเอ่ยถึงคร้ังแรกโดยนกัเขียนชาวเบลเยยีมท่ีช่ือ คริสเตียน โดทรีมอนต ์ ในปีค.ศ ๑๙๔๘  ซ่ึงเป็นปีท่ีศิลปิน
กลุ่มคอบร้าจดัแสดงงานศิลปะร่วมกนัข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีกรุงอมัสเตอร์ดมัและไดใ้ชช่ื้อดงักล่าวในการแสดงงานคร้ังน้ี 
 

( “พิพิธภณัฑศิ์ลปะกลุ่มคอบร้า”  อ าพร อรุณนภาพร ) 
 
๓) ขยะเป็นปัญหาของโลกสมยัใหม่   เหตุอยา่งหน่ึงก็เพราะเรามีคนอยูใ่นโลกมากข้ึน      คนโบราณก็มีขยะหรือของไม่เอา
เหมือนกนั แต่เขาสามารถขจดัมนัไปไดเ้พราะปริมาณของขยะมีนอ้ยกวา่ปัจจุบนั     น่ีเป็นเหตุผลท่ีเห็นชดัเจนและง่ายดีแต่
ความจริงแลว้การท่ีขยะเป็นปัญหาของโลกสมยัใหม่ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะมีประชากรโลกมากข้ึนเท่านั้น   มีปัจจยัท่ีส าคญั
เสียยิง่กวา่นั้นอีกสองอยา่งซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เกิดข้ึนในโลกยคุก่อน หน่ึงก็คือการเติบโตของเมือง และสองคือลทัธิบริโภค
นิยมของปัจจุบนั                                          

( “โลกขยะ” ของ รังรอง) 



 ๓ 

 
๔) คนไทยนั้นถือวา่บา้นเป็นส่ิงส าคญัต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย  เพราะคนไทยโบราณนั้นใชบ้า้นเป็นท่ีเกิด การคลอดลูก
จะกระท ากนัท่ีบา้นโดยมีหมอพื้นบา้นท่ีเรียกวา่ หมอต าแย เป็นผูท้  าคลอด  มิไดใ้ชโ้รงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภอ์ยา่ง
ในปัจจุบนัน้ี   และท่ีสุดของชีวติเม่ือมีการตายเกิดข้ึน คนไทยก็จะเก็บศพของผูต้ายท่ีเป็นสมาชิกของบา้นไวใ้นบา้นก่อนท่ี
จะท าพิธีเผา เพื่อท าบุญ     และเป็นการใกลชิ้ดกบัผูต้ายเป็นคร้ังสุดทา้ย      ดงันั้นบา้นจึงเป็นสถานท่ีท่ีคนไทยใชชิ้วติอยู่
เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย                    

(บ้านไทย ของ วบูิลย ์ล้ีสุวรรณ) 
 
 
๕)เม่ือจะตอ้งกล่าวถึงบางส่ิงท่ีมิอาจกล่าวไดต้รงๆ เพราะเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน หรืออาจกลายเป็นเร่ืองไม่งามไดถ้า้มองผดิ
มุม เช่น ฉากพิศวาสระหวา่งชายหญิง เป็นตน้  กวท่ีีมีความสามารถจะใชภ้าพพจน์เป็นส่ิงก าบงัความไม่งาม และสร้างภาพ
เปรียบเทียบท่ีงดงามดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์แทน          การใชภ้าพพจน์ลกัษณะน้ีเรียกวา่ สมาโสกติ เป็นวธีิท่ีพบมากในบท
อศัจรรยใ์นวรรณคดีไทย 

(ดั่งรัตนะแห่งโกสินทร์ ของ กุสุมา  รักษมณี) 
 
๖)ขนบประเพณี คือ ประเพณีท่ีวางเป็นระเบียบแบบแผนไวโ้ดยตรงหรือโดยปริยาย     โดยตรงคือวางเป็นระเบียบพิธีการ
ไวแ้จง้ชดั          โดยปริยายคือรู้กนัเองและไม่ไดว้างเป็นระเบียบแบบแผนไวว้า่ควรจะประพฤติและปฏิบติักนัอยา่งไร         
ขนบแปลวา่ระเบียบแบบแผน เช่น ขนบราชการคือระเบียบแบบแผนของราชการ  ขนบประเพณีบางทีก็เรียกวา่ระเบียบ
ประเพณีซ่ึงเป็นค าเกิดใหม่ เม่ือลืมค าแปลของค าวา่ ขนบเสียแลว้     

 (ราชบัณฑิตยสถาน ของ เสฐียรโกเศศ) 
 
๗)มะลิเป็นไมท่ี้ไม่ใช่ของพื้นเมืองของไทย เขา้ใจกนัวา่จะมาจากประเทศจีนตอนใตห้รือประเทศอินเดีย ในเมืองไทยเรามี
อยูห่ลายชนิด เช่น มะลิลา มะลิซอ้น มะลิวลัย ์มะลิถอด   ลกัษณะของดอกไมเ้หมือนกนั อยา่งมะลิซอ้นก็จะมีกลีบซอ้นกนั
หนาเหมือนอยา่งดอกดาวเรือง    ส่วนมะลิถอดก็มีลกัษณะเหมือนเอาดอกมะลิลาซ่ึงมีกลีบชั้นเดียววางซอ้นกนัข้ึนไป และ
จะถอดออกมาไดเ้ป็นดอกๆจึงเรียกวา่มะลิถอด     

(พฤกษนิยาย ของ ส. พลายนอ้ย) 
   
๘) สัญลกัษณ์ในวรรณคดีมีความหมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง มกัจะเป็นรูปธรรมท่ีเป็นเคร่ืองแทนนามธรรม เช่น ดอกไมใ้ชแ้ทน
หญิงงาม น ้าคา้งมกัแทนความบริสุทธ์ิ พระเพลิงใชแ้ทนความร้อนแรง         หรืออาจใชต้วัละครในนิยายหรือบทละครเป็น
ตวัแทนนามธรรม เช่น ทศกณัฐเ์ป็นตวัแทนของความเลวร้ายของผูมี้อ  านาจท่ีไม่มีธรรมะ     สีดาเป็นตวัแทนของหญิงท่ี
ซ่ือตรงต่อสามี  

 (วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ของ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ) 
 



 ๔ 

๙)  คนัสุนเป็นเคร่ืองมือยงิสัตวข์นาดเล็กมกัพูดกนัวา่ยงินกยงิหนู คือไม่เชิงเจาะจงวา่จะจบัสัตวใ์ดโดยตรง  เป็นเคร่ืองใช้
ติดไมติ้ดมือท่ียงิสัตวก์็ได ้ใชเ้ป็นอาวธุป้องกนัตวัก็ได ้       เคร่ืองมือน้ีเปรียบไดก้บัยาสามญัประจ าบา้น เคร่ืองมือในกลุ่มน้ี
ก็เช่นหนงัสต๊ิกซ่ึงใชลู้กดินใชว้ธีิเล็งยงิเเบบเดียวกบัคนัสุน     เเต่หนงัสต๊ิกเกิดข้ึนหลงัคนัสุนเพราะใชห้นงัยางซ่ึงผลิตไม่ก่ี
สิบปีมาน้ี เคร่ืองมืออีกอยา่งคือหนา้ไม ้ซ่ึงใชลู้กยงิเเบบ ลูกธนู เเละยงิสัตวข์นาดใหญ่ไดดี้กวา่ 
 

( “คนัสุน : เคร่ืองมือพื้นๆ ความตอ้งการพื้นๆ” พรศิริ บูรณเขตต ์) 
 
๑๐)เด็กวยัรุ่นสมยัน้ีมีความรับผดิชอบมากวา่เด็กสมยัก่อน   จะเห็นไดจ้ากการท่ีเด็กนกัเรียนสมยัน้ีมีรถยนตข์บัข่ีเอง ผดิกบั
สมยัก่อนผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ขบัรถไดมี้นอ้ยคน      นอกจากน้ีในสังคมปัจจุบนัพอ่แม่ท่ีร ่ ารวยมกัใหเ้งินลูกใชอ้ยา่งเต็มท่ี 
ส่วนครอบครัวท่ียากจนลูกก็สามารถท างานหาเงินมาใชเ้องไดบ้า้ง       ตรงกนัขา้มระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เด็กวยัรุ่น
สมยันั้นไม่รู้จะไปหางานท าในเวลาวา่งไดจ้ากท่ีไหน  พอ่แม่ก็ไม่ใคร่มีรายได ้เด็กจึงไดเ้งินจากพ่อแม่นอ้ย  อีกประการ
หน่ึงโรงเรียนสมยัน้ีดูเหมือนจะเนน้หนกัถึงการสอนให้เด็กรู้จกัรับผิดชอบ  บางโรงเรียนถึงกบัหดัใหน้กัเรียนทุกคน
รับผดิชอบในงานของโรงเรียนเท่าท่ีตนจะสามารถท าได ้ นบัวา่นโยบายน้ีต่างกบัสมยัก่อนมาก          เพราะในสมยัก่อน
นั้นครูเป็นผูบ้ริหารกิจการของโรงเรียนทุกอยา่ง  แทบจะเรียกไดว้า่นกัเรียนไม่มีเสียงในกิจการต่างๆของโรงเรียนเลย 

(การเขยีนย่อหน้า ของ ศรีนวล  บุณยวฒัน) 
 
 
ค ำถำมท้ำยบท 
 
๑) การอ่านบทความการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทนุ 
     เป็นการอา่นเพ่ือจดุประสงค์ใด 

๑. การอา่นเพ่ือรู้     ๒. การอา่นเพ่ือคิด 
 ๓. การอา่นเพ่ือจรรโลงใจ    ๔. การอา่นเพ่ือปฏิบตัติาม   
๒)  การอา่นประมวลขา่วดารานกัร้องในหน้าบนัเทิงของหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นการอ่านเพ่ือจดุประสงค์ใด 

๑. การอา่นเพ่ือรู้     ๒. การอา่นเพ่ือคิด 
 ๓. การอา่นเพ่ือจรรโลงใจ    ๔. การอา่นเพ่ือปฏิบตัติาม   
๓) เม่ือนกัศกึษาต้องการเลือกซือ้หนงัสือนกัศกึษาควรใช้วิธีการอ่านหนงัสือแบบใดเพ่ือไมใ่ห้เสียเวลา 
        และเลือกหนงัสือได้ตรงกบัความต้องการมากท่ีสดุ 

๑. การอ่านแบบ SQ3R    ๒. การอา่นแบบคร่าวๆ ( Skimming )   
๓. การอ่านแบบกวาดสายตา( Scanning )                ๔. การอา่นแบบละเอียด( Intensive Reading)  

 
 
 



 ๕ 

  
๔ ข้อใดคือลกัษณะของนกัอา่นท่ีมีวิจารญาณ 
 ๑. มีการเปรียบเทียบขา่วจากหนงัสือพิมพ์หลายฉบบั     
 ๒.  มีการยอมรับและสนบัสนนุความคดิของผู้ เขียนเสมอ 
         ๓.เลือกอา่นเฉพาะผลงานของนกัเขียนท่ีตนช่ืนชอบ            
        ๔.  เลือกอา่นเฉพาะเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัตนเองเทา่นัน้ 
 
จงอ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำม 
     ผมเป็นสญัลกัษณ์ของความแข็งแรงความมีสขุภาพสมบรูณ์ชว่ยสง่เสริมความงามและบคุลิกภาพของทกุคนตัง้แต่
เยาว์วยัจนถึงสงูอาย ุ  การพยายามให้ผมอยูไ่ด้ถึงพนัวนัหรือสองพนัวนั มีปัจจยัหลายอย่างท่ีส าคญัมากคือกรรมพนัธุ์  
และเม่ือมีแนวโน้มวา่เส้นผมจะหลดุร่วงเร็วกวา่เวลาอนัควรให้รีบปรึกษาแพทย์เพ่ือหาสาเหตแุละรักษาให้ถกูต้อง  เพราะ
โรคท่ีท าให้ผมร่วงเร็วเป็นโรคร้ายแรง 
 การใช้ยาทาหรือยารับประทานนัน้ได้ผลในบางคน และมีประสิทธิภาพในเพศชายมากกวา่เพศหญิง  แตมี่ผลเสียท่ีต้อง
ชัง่น า้หนกัให้ดีก่อนใช้  ยารักษาโรคอ่ืนๆหลายชนิดอาจแถมข้อเสียพิเศษ คือท าให้ผมร่วงจงึต้องระวงัเชน่กนั  
  

(ผมพนัวนั : ศ.กิตตคิณุ พญ.เสาวนีย์  จ าเดมิเผดจ็ศกึ) 
 ๕)  ใจความส าคญัของข้อความนีอ้ยู่ท่ีใด 
 ๑. ตอนต้นของย่อหน้า     ๒. ตอนกลางของยอ่หน้า 
 ๓. ตอนท้ายของย่อหน้า    ๔. ตอนต้นและตอนท้ายของยอ่หน้า 
๖) ข้อใดไมป่รากฎในข้อความนี ้
 ๑. การเขียนเชิงเปรียบเทียบ    ๒. การเขียนโดยให้เหตผุล    

๓. การเขียนโดยยกตวัอยา่ง    ๔. การเขียนอธิบายให้รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
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