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ความรพูื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ

นางสาวนิรัญญา หมื่นหนู
ตําแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

แบบฝึกทักษะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒



ก

คํานํา

แบบฝึกทักษะนี้จัดท ำขึ้น เ พ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย รหัสวิชำ 
ท๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยได้ศึกษำหลักสูตร แนวทำงในกำรจัดท ำจำกต ำรำ หนังสือ คู่มือ 
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ แล้วน ำมำจัดท ำ
เป็นแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในเวลำเรียน และ
นอกเวลำเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะทั้งหมด ๕ เล่ม คือ

เล่มที่ 1 ควำมรู้พ้ืนฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ
เล่มที่ 2  กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกนิทำน
เล่มที่ 3  กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกบทเพลง
เล่มที่ 4 กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกบทควำม
เล่มที่ 5 กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกบทร้อยกรอง
แบบฝึกทักษะเล่มนี้เป็นแบบฝึกทักษะเรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ มีเนื้อหำ

เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ เรื่องน่ำรู้เก่ียวกับกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ กำรฝึกฝนให้
เป็นนักอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ และตัวอย่ำงกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เป็นที่ปรึกษำ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเป็นก ำลังใจ ในกำรพัฒนำแบบฝึก
ทักษะรำยวิชำภำษำไทย รหัสวิชำ ท๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เล่มนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแบบฝึก
ทักษะเล่มนี้ จะช่วยพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ก ำหนดไว้ รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจในกำรศึกษำ

นำงสำวนิรัญญำ หมื่นหนู



ข

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ค ำน ำ
สำรบัญ
แผนผังกำรใช้แบบฝึกทักษะ
ค ำชี้แจงส ำหรับครู
ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน
สำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ
เรื่องน่ำรู้เก่ียวกับกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ
กำรฝึกฝนให้เป็นนักอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ
ตัวอย่ำงกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ
กิจกรรมที่ ๑ แบบฝึกทักษะพ้ืนฐำนกำรอ่ำนจับใจควำม
กิจกรรมที่ ๒ ประโยคใจควำมส ำคัญ
กิจกรรมที่ ๓ ระบุใจควำมส ำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมิน
ภำคผนวก

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แนวค ำตอบ กิจกรรมท่ี ๑
แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๒
แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๓
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

บรรณำนุกรม
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แผนผังการใช้แบบฝึกทักษะ

ศึกษาคําชี้แจง คําแนะนําการใช้แบบฝึกทักษะ

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด /
สาระสําคัญ/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

และสาระการเรียนรู้ 

ทําแบบทดสอบก่อนเรียน

ศึกษาเนื้อหาการอ่านจับใจความ

ผ่านเกณฑ์

กิจกรรมการ
อ่านจับใจความ

ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

ศึกษาแบบฝึกทักษะเลม่ตอ่ไป

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์



ง

๑. การเตรียมตัวกอนการสอน
๑.๑ ศึกษำควำมรูพ้ืนฐำนกำรอำนจับใจควำมส ำคัญตำมหัวขอตอไปนี้ ควำมหมำยของใจควำมส ำคัญ 

ควำมหมำยของพลควำม ควำมหมำยของกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ  หลักและวิธีกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ 
แนวทำงในกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ และต ำแหนงของใจควำมส ำคัญจำกเอกสำร ต ำรำ คูมือ ใหเขำใจ

๑.๒ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกำรจับใจควำมส ำคัญเรื่องที่อำน และศึกษำวิธีกำร
ใชใหเขำใจอยำงถองแท

๑.๓ จัดเตรียมเอกสำรใหเพียงพอตอจ ำนวนนักเรียน

๒. การปฏิบัติขณะสอน
๒.๑ อธิบำยขั้นตอนกำรเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกำรอำนจับใจควำมส ำคัญใหนักเรียนเขำใจ
๒.๒ อธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกับเนื้อหำที่นักเรียนไมเขำใจ และดูแลนักเรียนใหศึกษำไปตำมล ำดับขั้นตอน
๒.๓ สังเกตพฤติกรรมกำรท ำแบบทดสอบและแบบฝกประจ ำหนวยของนักเรียน เพ่ือประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคตำมรูปแบบ
๒.๔ จัดกำรเรียนกำรสอนตำมขั้นตอนที่ระบุไวในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

๓. การปฏิบัติหลังการสอนเสร็จสิ้น
๓.๑ ควบคุม และแนะน ำใหนักเรียนท ำแบบฝกทักษะใหเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด
๓.๒ ใหนักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนดวยควำมสุจริต
๓.๓ ตรวจแบบฝกทักษะ แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน
๓.๔ บันทึกผลกำรสอบกอนเรียน หลังเรียนของนักเรียน
๓.๕ ประเมินผลกำรใชแบบฝกประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้

คําชี้แจงสาํหรับครู



จ

๑. ศึกษำและท ำควำมเขำใจ ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง วิธีกำรใชแบบฝกทักษะกำรอำนจับใจควำมส ำคัญอยำง
ละเอียด
๒. ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงคกำรเรียนรูของแบบฝกทักษะใหเขำใจ
๓. ท ำแบบทดสอบกอนเรียน
๔. ศึกษำเนื้อหำทุกหัวขอจำกใบควำมรูใหเขำใจ
๕. ฝกท ำกิจกรรมที่ก ำหนดให
๖. ท ำแบบฝกทักษะเรื่องควำมรู้พ้ืนฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ
๗. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน
๘. ตรวจค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนจำกภำคผนวกของแบบฝกทักษะ
๙. กำรเรียนดวยแบบฝกทักษะกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ นอกเหนือจำกกำรฝกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม
ส ำคัญจำกงำนเขียนประเภทตำง ๆ แลวยังเปนกำรฝกใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่อง
ตอไปนี้ดวย คือ

๙.๑ ฝกควำมซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน
๙.๒ ฝกกำรท ำงำนใหเสร็จตำมเวลำ กำรสงงำนตำมก ำหนด
๙.๓ ฝกควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน
๙.๔ ฝกควำมเปนระเบียบเรียบรอยในกำรจัดเก็บเอกสำรงำน แบบฝกทักษะ

๑๐. หำมท ำเครื่องหมำยใด ๆ ลงในแบบฝกทักษะเล่มนี้

คําชี้แจงสาํหรับนกัเรียน
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สาระที่ ๑ การอ่าน

มำตรฐำน ท ๑.๑  ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อน ำไปใช้
ตัดสินใจ  แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 

ตัวชี้วัด

ม.๒/๒ จับใจควำมส ำคัญ สรุปควำมและอธิบำยรำยละเอียดจำกเร่ืองท่ีอ่ำน 
ม.๒/๔ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่ำน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อ่ำนใบควำมรู้  เรื่อง  “ควำมรู้พื้นฐำนกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ”  และตอบ
ค ำถำมแล้วสรุปใจควำมส ำคัญ ได้ถูกต้อง

๒. มีทักษะในกำรอ่ำนและเขียนสรุปควำมกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกข้อควำม
ท่ีก ำหนดได้ถูกต้อง 

๓. มีทักษะในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมคิดจำกกำรอ่ำนจับใจควำม เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้อง 

สาระสําคัญ

๑. ควำมหมำยของใจควำมส ำคัญ 
๒. ควำมหมำยของกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ 
๓. จุดมุงหมำยของกำรจับใจควำมส ำคัญ 
๔. หลักในกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ 
๕. แนวกำรอำนจับใจควำม

กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญเป็นทักษะกำรอ่ำนท่ีควรฝึกฝน ช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องได้
อย่ำงรวดเร็วและเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคัญในกำรอ่ำนท่ีดี

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรยีนรู้/สาระการเรยีนรู้

มาตรฐานการเรยีนรู ้/ตัวชีว้ัด/สาระสําคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้



๑

เรื่อง ความรูพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ

แบบทดสอบกอนเรียน

คําชี้แจง : แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องควำมรูพ้ืนฐำนกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ จ ำนวน ๑๐ ขอ เปนขอสอบ
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว และท ำ
เครื่องหมำย x ลงในกระดำษค ำตอบ

1. กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนสำมำรถทรำบถึงแนวคิดของเรื่องที่อ่ำนได้  
ข. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องท่ีอ่ำนและสรุปควำมส ำคัญของเรื่องท่ีอ่ำนได้  
ค. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนสนุกสนำนกับกำรด ำเนินเรื่องรำวที่เป็นไปอย่ำงน่ำตื่นเต้น  
ง. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนสำมำรถน ำไปปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของตนเองได้

2. เพรำะเหตุใดเรำควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะของหนังสือว่ำเป็นหนังสือประเภทใด
ก. จะช่วยให้มีแนวทำงอ่ำนจับใจควำมส ำคัญได้ง่ำย
ข. จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในหนังสือได้อย่ำงรวดเร็ว
ค. จะท ำให้อ่ำนได้อย่ำงเหมำะสม
ง. จะท ำให้เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

3. กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ ผู้อ่ำนต้องปฏิบัติอย่ำงไร
ก. แยกใจควำมส ำคัญจำกส่วนขยำยใจควำมส ำคัญ
ข. แยกเรื่องออกเป็นตอน ๆ
ค. แยกประเด็นของเรื่องว่ำส่วนใดเป็นข้อมูลประกอบ
ง. อ่ำนให้รวดเร็วอย่ำงสม่ ำเสมอ

๔. กำรที่เรำจะอ่ำนจับใจควำมส ำคัญอย่ำงง่ำยที่สุดคือ
ก. พยำยำมแยกย่อหน้ำแต่ละย่อหน้ำออกจำกกัน
ข. ตั้งค ำถำมและหำค ำตอบจำกเรื่องที่อ่ำน
ค. พยำยำมหำว่ำส่วนใดเป็นส่วนขยำยใจควำมส ำคัญ
ง. พิจำรณำองค์ประกอบของเรื่องในครำวเดียวกัน

๕. ขอใดกลำวถูกตองเก่ียวกับใจควำมส ำคัญ
ก. ครอบคลุมขอควำมอ่ืน ๆ
ข. ท ำใหเกิดเรื่อง
ค. เดนเฉพำะตัว
ง. ถูกทุกขอ



๒

๖. ให้นักเรียนหำใจควำมส ำคัญจำกข้อควำมต่อไปนี้ 

ในกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระท ำ กำรฟังเป็นกิจกรรมท่ีคนท ำรองลงมำจำกกำรหำยใจเท่ำนั้น
กำรฟังมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในชีวิตส่วนตัว อำชีพ สังคมและครอบครัว ถ้ำคนท ำงำน
ได้เรียนรู้ถึงกำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ที่มำ : คลังข้อสอบ 100 ข้อ วิชำ ภำษำไทยเพื่ออำชพี 2 ( 2000-1102)

ก. คนท ำงำนได้เรียนรู้ถึงกำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข. กำรฟังเป็นกิจกรรมท่ีคนท ำรองลงมำจำกกำรหำยใจเท่ำนั้น
ค. กำรฟังมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในชีวิต
ง. กำรฟังเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องกระท ำ

๗. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของใจควำมส ำคัญ  
ก. ข้อควำมที่บอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในประโยค  
ข. ข้อควำมที่คลุมใจควำมของข้อควำมอ่ืน ๆ ในตอนนั้น ๆ ได้ทุกข้อควำม  
ค. ใจควำมส ำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยค ส่วนมำกจะปรำกฏอยู่ต้นข้อควำม  
ง. ใจควำมส ำคัญของข้อควำมหนึ่ง ๆ หรือย่อหน้ำหนึ่ง ๆ ส่วนมำกจะมีเพียงประกำรเดียว 

๘. ให้นักเรียนหำใจควำมส ำคัญจำกข้อควำมต่อไปนี้  

“ด้ำนหลังของโรงเรียนมีป่ำละเมำะ ซึ่งมีบริเวณกว้ำงขวำง คะเนว่ำคงไม่น้อยกว่ำ  20 ไร่ 
ป่ำละเมำะนี้มีทั้งต้นไม้ที่ให้ร่มเงำ ทั้งท่ีเป็นไม้ผลและไม้ดอกจึงเป็นที่อยู่อำศัยของนกหลำย ๆ 
ชนิด และแมลงต่ำง ๆ ทั้งผึ้ง แมลงปอ และผีเสื้อ เมื่อเดินลึกเข้ำไปประมำณ 3 กิโลเมตร ก็
จะพบล ำธำรน้ ำใส ซึ่งไหลมำจำกต้นน้ ำบนภูเขำ” 

ที่มำ : คลังข้อสอบ 100 ข้อ วิชำ ภำษำไทยเพือ่อำชพี 2 ( 2000-1102)

ก. เป็นที่อำศัยของนกหลำย ๆ ชนิดและแมลง  
ข. ป่ำละเมำะนี้มีท้ังต้นไม้ท่ีให้ร่มเงำ ทั้งที่เป็นไม้ผลและไม้ดอก   
ค. ด้ำนหลังโรงเรียนมีป่ำละเมำะ ซึ่งมีบริเวณกว้ำงขวำง คะเนว่ำคงไม่น้อยกว่ำ 20 ไร่  
ง. เมื่อเดินลึกเข้ำไปประมำณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบล ำธำรน้ ำใส ซึ่งไหลมำจำกต้นน้ ำบนภูเขำ



3

๙. ให้นักเรียนหำใจควำมส ำคัญจำกข้อควำมต่อไปนี้ 

น้ ำดื่มเป็นน้ ำใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหำย เป็นสิ่งจ ำเป็นแก่ร่ำงกำย แต่น้ ำดื่มอีกชนิดหนึ่งเป็นของ
ไม่จ ำเป็น ไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหำย จึงไม่จ ำเป็นต้องหัดดื่มน้ ำชนิดนี้ ได้แก่น้ ำเมำ น้ ำเมำที่
เป็นของดองเรียกว่ำ เมรัย

หลักพระพุทธศำสนำ
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก

ก. น้ ำชนิดนี้ได้แก่น้ ำเมำที่เป็นของดอง เรียกว่ำ เมรัย
ข. น้ ำดื่มเป็นสิ่งจ ำเป็นแก่ร่ำงกำย น้ ำดื่มเป็นน้ ำใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหำย
ค. น้ ำดื่มที่ไม่จ ำเป็นไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหำย
ง. น้ ำดื่มเป็นน้ ำใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหำย

๑๐. ขอใดไมใชจุดมงุหมำยของกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ
ก. อำนแลวสำมำรถสรุป ยอเรื่องได
ข. อำนแลวสำมำรถแตงค ำประพันธได
ค. อำนแลวสำมำรถปฏิบัติตำมได
ง. อำนแลวแสดงขอคิดเห็นได้

ศึกษาความรู้หน้าต่อไป



๔

ความหมาย

การอ่านจับใจความสําคัญ หมำยถึง กำรอ่ำนเพ่ือเก็บสำระส ำคัญของเรื่องที่ อ่ำน เช่น เก็บ
จุดมุ่งหมำยส ำคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่องที่ส ำคัญ เก็บควำมรู้หรือข้อมูลที่น่ำสนใจ ตลอดจนแนวควำมคิดหรือ
ทัศนะของผู้เขียน เป็นต้น

ใจความสําคัญ  หมำยถึง ใจควำมที่ส ำคัญ และเด่นที่สุดในย่อหน้ำ เป็นแก่นของย่อหน้ำที่สำมำรถ
ครอบคลุมเนื้อควำมในประโยคอ่ืนๆ ในย่อหน้ำนั้นหรือประโยคที่สำมำรถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้ำนั้นได้ ถ้ำตัด
เนื้อควำมของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสำมำรถเป็นใจควำมหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้องมีประโยคอ่ืน
ประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้ำจะมีประโยคใจควำมส ำคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่ำงมำกไม่เกิน  2 ประโยค

ใจความรอง หรือพลความ(พน-ละ-ความ) หมำยถึง ใจควำม หรือประโยคที่ขยำยควำมประโยค
ใจควำมส ำคัญ เป็นใจควำมสนับสนุนใจควำมส ำคัญให้ชัดเจนขึ้น  อำจเป็นกำรอธิบำยให้รำยละเอียด ให้ค ำ
จ ำกัดควำม ยกตัวอย่ำง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่ำงถี่ถ้วน เพ่ือสนับสนุนควำมคิด ส่วนที่มิใช่ใจควำม
ส ำคัญ และมิใช่ใจควำมรอง แต่ช่วยขยำยควำมให้มำกขึ้น คือ รำยละเอียด

ลักษณะของใจความสําคัญ
ใจควำมส ำคัญมีลักษณะ ดังนี้
๑. ใจควำมส ำคัญเป็นข้อควำมท่ีท ำหน้ำท่ีคลุมใจควำมของข้อควำมอ่ืน ๆ ในตอนนั้น ๆ ได้หมด

ข้อควำมนอกนั้นเป็นเพียงรำยละเอียดหรือส่วนขยำยใจควำมส ำคัญเท่ำนั้น
๒. ใจควำมส ำคัญของข้อควำมหนึ่ง ๆ หรือย่อหน้ำหนึ่ง ๆ ส่วนมำกจะมีเพียงประกำรเดียว
๓. ใจควำมส ำคัญส่วนมำกมีลักษณะเป็นประโยค อำจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ใน

บำงกรณีใจควำมส ำคัญไม่ปรำกฏเป็นประโยค เป็นเพียงใจควำมท่ีแฝงอยู่ในข้อควำมตอนนั้น ๆ
๔. ใจควำมส ำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมำกจะปรำกฏอยู่ต้นข้อควำม

ในกำรอ่ำนใด ๆ ก็ตำมจุดมุ่งหมำยเพ่ือจับใจควำมส ำคัญของข้อควำมที่ได้อ่ำน ดังนั้น ถ้ำรู้จัก
สังเกตประโยคที่เป็นใจควำมส ำคัญของข้อควำมแต่ละข้อควำมและรู้จักแยกใจควำมหลักออกจำกใจควำมรอง
ได้ ก็จะท ำให้เรำเข้ำใจในสิ่งที่อ่ำนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว

ควำมเครียดท ำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนำลีนในเลือด ท ำให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว 
กล้ำมเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอำหำรผิดปกติเกิดอำกำรปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขำอ่อน
แรง ความเครียดจึงเป็นตวัการให้แก่เร็ว

ใจความสําคัญ

เรื่อง ความรูพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ



การอ่านจับใจความสําคัญให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว ผู้อ่านควรมีแนวทาง และพื้นฐานดังนี้

๑. ส ำรวจส่วนประกอบของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ค ำน ำ สำรบัญ ฯลฯ เพรำะ ส่วนประกอบของ
หนังสือจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อ่ำนได้กว้ำงขวำงและรวดเร็ว

๒. ตั้งจุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนเพ่ือเป็นแนวทำงใช้ก ำหนดวิธีอ่ำนให้เหมำะสมและจับใจควำม หรือหำ
ค ำตอบได้รวดเร็วขึ้น โดยจับใจควำมให้ได้ว่ำใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่ำงไร แล้ว น ำมำสรุปเป็นใจควำม
ส ำคัญ 

๓. มีทักษะในกำรใช้ภำษำ สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของค ำศัพท์ต่ำง ๆ มีประสบกำรณ์ หรือภูมิหลัง
เก่ียวกับเรื่องที่อ่ำน มีควำมเข้ำใจลักษณะของหนังสือเพรำะหนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบกำรแต่งและ
เป้ำหมำยของเรื่องที่แตกต่ำงกัน 

๔. ใช้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรแปลควำมหมำยของค ำ ประโยค และข้อควำมต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว 

๕. ใช้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนมำประกอบจะช่วยให้เข้ำใจและจับใจควำมได้ง่ำยขึ้น

๕

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความสําคัญ

สรุปการอ่านจับใจความสําคัญ หมำยถึง กำรอ่ำนที่ต้องกำร แยกแยะเรื่องที่
อ่ำนให้ได้ว่ำ ส่วนใดเป็นใจควำมหรือข้อควำมที่ส ำคัญที่สุด และส่วนใดเป็น
ข้อควำมประกอบ กำรจับใจควำมจะช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจว่ำผู้เขียนต้องกำรสื่ออะไร
อย่ำงถูกต้อง โดยผู้อ่ำน ต้องใช้ควำมสำมำรถทำงภำษำประสบกำรณ์หรือภูมิหลัง
ในด้ำนกำรแปลควำมหมำยของค ำ ข้อควำม เพ่ือจับใจควำมได้รวดเร็วขึ้น



๖

การฝึกฝนให้เป็นนักอ่านจับใจความสําคัญ

กำรฝึกฝนให้เป็นนักอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ ต้องฝึกฝนด้วยวิธีกำรต่อไปนี้
๑. สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน โดยพยำยำมฝึกอ่ำนข้อควำมทุกประเภท แม้แต่ป้ำยประกำศต่ำง ๆ ก็ควร

อ่ำน กำรฝึกอ่ำนบ่อย ๆ จะท ำให้เกิดนิสัยรักกำรอ่ำน อ่ำนหนังสือได้เร็ว ช่ำงสังเกต และจดจ ำข้อควำม
ต่ำง ๆ ได้ดีขึ้น 

๒. หัดใช้พจนำนุกรม เมื่ออ่ำนแล้วพบค ำศัพท์ที่ไม่เข้ำใจอย่ำท้อถอยหรือปล่อยผ่ำน กำรใช้                     
พจนำนุกรมจะท ำให้นักเรียนรู้ค ำศัพท์มำกข้ึน 

๓. จดบันทึกกำรอ่ำน ขณะที่อ่ำนควรมีสมุดจดบันทึก เพ่ือบันทึกถ้อยค ำที่น่ำสนใจ แปลกใหม่ 
ไพเรำะ มีคติข้อคิด ควำมรู้ใหม่ๆ หรือข้อควำมที่นักเรียนประทับใจ โดยบันทึกชื่อหนังสือและ ผู้เขียนไว้ด้วย 
และหำกเป็นหนังสือที่นักเรียนต้องอ่ำนบ่อย ๆ อำจใช้ปำกกำ ขีดเน้นข้อควำม หรือ แปะกระดำษสีคั่น
หน้ำที่มีข้อควำมดังกล่ำว 

๔. ฝึกจับใจควำมส ำคัญทีละย่อหน้ำ กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญนั้น ควรเริ่มต้นจำกกำรจับใจควำม
ส ำคัญในแต่ละย่อหน้ำให้ได้ถูกต้องแม่นย ำเสียก่อน เพรำะงำนเขียนที่ดีนั้นแม้มีใจควำมหลำยอย่ำง แต่ใน
หนึ่งย่อหน้ำจะมีใจควำมส ำคัญเพียงหนึ่งใจควำมเท่ำนั้น หำกเรื่องมีหลำยย่อหน้ำแสดงว่ำมีใจควำมส ำคัญ
หลำยใจควำม เมื่อน ำใจควำมส ำคัญของแต่ละย่อหน้ำมำพิจำรณำร่วมกันก็จะท ำให้สำมำรถจับใจควำม
ส ำคัญของเรื่องได้ในที่สุด

วิธีอ่านจับใจความสําคัญ
๑. พิจำรณำทีละยอหนำ 
๒. ตัดสวนที่เปนรำยละเอียดออกได เชน ตัวอยำง ส ำนวนโวหำร 

อุปมำอุปไมย (กำรเปรียบเทียบ) ตัวเลข สถิติ ตลอดจนค ำถำมหรือค ำพูดของผูเขียน
ซ่ึงเปนสวนขยำยใจควำมส ำคัญ 

๓. สรุปใจควำมส ำคัญดวยส ำนวนภำษำของตนเอง



๗

ตัวอย่างการอ่านจับใจความสําคัญ

เร่ือง สามแม่ลูก
เช้ำวันเสำร์ แม่ชวนปิ่นกับป่ำนไปเก็บผักที่ท้องนำ ก่อนไปแม่เตือนปิ่นกับป่ำนว่ำเดินไปนะ

อย่ำวิ่ง แต่ปิ่นไม่ฟังแอบกระซิบชวนป่ำนว่ำ ป่ำนเรำวิ่งแข่งกันไปเก็บดอกไม้กันไหมล่ะ ป่ำนบอกว่ำ 
ไม่หรอกพ่ี แม่ไม่ให้วิ่ง ดังนั้นปิ่นจึงวิ่งไปตำมล ำพัง เพื่อเก็บดอกไม้และจับผีเสื้อ และแมลงที่ก ำลังบิน
ตอมเกสรดอกไม้ ส่วนป่ำนเดินข้ำมคลองเล็กๆ ไป โดยมีไม้ไผ่เป็นทำงข้ำม แต่ปิ่นรีบร้อนและไม่ได้
ระมัดระวังกำรข้ำมสะพำน ทันใดนั้น ป่ำนก็ได้ยินเสียงร้องว่ำ “โอ๊ย! ช่วยด้วย” แล้วร่ำงของปิ่นก็ตก
ลงไปในน้ ำ แม่รีบวิ่งมำช่วยไว้ทันและสอนปิ่นว่ำทีหลังอย่ำประมำท เพรำะอำจท ำให้เสียชีวิตได้

สรุปใจความสําคัญ : แม่ชวนปิ่นและป่ำนไปเก็บผัก และไม่ให้วิ่งเพรำะ
ทำงไม่สะดวก จะเป็นอันตรำยได้

ใคร /อะไร 

• แม่ชวนปิ่น
กับป่ำนไป
เก็บผัก

ทําอะไร 

• แม่บอกให้
ปิ่นกับป่ำน
เดินอย่ำง
ระวังไม่ให้วิ่ง

ทําไม

• อันตรำย

เพรำะอะไร

• ทำงไม่
สะดวก



๘

แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความสําคัญ

๑. “ ตุ้ม.... ตุ้ม .... ตุ้ม ....ๆ ” เสียงกลองดังสนั่น มีคนหลำยคนเดินหิ้วของอยู่ข้ำงหน้ำ ลุงเชย
หันหน้ำไปทักทำยคนเหล่ำนั้น และมองดูหนูแก้ว

“ อ้ำวไปอย่ำงไร มำอย่ำงไรจึงมำอยู่แถวนี้ล่ะ ”
“ หนูเดินตำมลุงมำค่ะ ลุงจะไปไหนคะ ”
“ ลุงจะไปท ำบุญที่วัด มำไปด้วยกัน ”
หนูแก้วดีใจที่ลุงชวนไปวัดด้วย

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอำนขอควำมตอไปนี้  แลวตอบค ำถำมใหถูกตอง

วิธีการสรุปใจความสําคัญ 
ใคร      : .......................................................................................... 
ท ำอะไร :  .......................................................................................... 
ที่ไหน   : ..........................................................................................
เมื่อไร : .......................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร : ................................................................................

สรุปใจความสําคัญ 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

กิจกรรมที่ ๑



๙

๒. ประชำชน ทยอยเดินทำงเขำท ำบุญวันวิสำขบูชำที่วัดโพธำวำสอย่ำงตอเนื่อง เพ่ือควำมเปน
สิริมงคลแกชีวิต บรรยำกำศกำรท ำบุญวันวิสำขบูชำ ซึ่งเป นวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำที่
วัดโพธำวำส หรือวัดโพธิ์ มีพุทธศำสนิกชนประชำชนต ำงทยอยเดินทำงเขำมำรวมกิจกรรม
ทำงพระพุทธศำสนำอย ำงตอเนื่อง ที่มำเป นครอบครัวทั้งเด็กและผู ใหญ ผู สูงอำยุ และมี
กำรน ำอำหำร พรอมดอกไม เครื่องสังฆทำน มำท ำบุญตักบำตร ถวำยแดพระสงฆพรอมกับฟงธรรม
เทศนำในชวงเชำ จำกนั้นมีกำรท ำบุญบริจำคตำงๆ เพ่ือควำมเปนสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 
อำทิ กำรท ำบุญโลงศพ กำรบริจำคปจจัยเพ่ือชวยบ ำรุงวัดโพธำวำสในวันส ำคัญนี้ดวย สวนในชวงเย็น
ก็จะมีกำรจัดกิจกรรมใหพุทธศำสนิกชนไดรวมเวียนเทียนเปนประจ ำทุกปดวย

วิธีการสรุปใจความสําคัญ 
ใคร      : .......................................................................................... 
ท ำอะไร :  .......................................................................................... 
ที่ไหน   : ..........................................................................................
เมื่อไร : .......................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร : ................................................................................

สรุปใจความสําคัญ 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 



๑๐

๓. กระเบื้องเคลือบในห้องน้ ำมักจะเกิดควำมสกปรกได้ง่ำย ถ้ำหำกไม่ดูแลรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เมื่อปล่อยทิ้งไว้นำน ๆ นับวันครำบไคลก็จะเต็มไปหมด จนอำจเป็นอันตรำยได้ มีวิธีกำรท ำควำม 
สะอำดได้ง่ำย ๆ คือ เพียงแค่เอำน้ ำรำดตรงบริเวณท่ีกระเบื้องเคลือบสกปรก แล้วน ำเกลือมำโรยลง 
บนแปรงขัดทั่วห้องน้ ำและท่ีผนังของห้องน้ ำ จะพบว่ำ เกลือช่วยขจัดครำบสกปรกต่ำง ๆ ให้หำยไป 
อย่ำงง่ำยดำย เมื่อขัดเสร็จแล้วล้ำงห้องน้ ำให้ครำบเกลือออกให้หมด เพียงเท่ำนี้ห้องน้ ำก็จะดูสะอำด 
ปรำศจำกครำบไคลเป็นเงำแวววำวเหมือนของใหม่

วิธีการสรุปใจความสําคัญ 
ใคร      : .......................................................................................... 
ท ำอะไร :  .......................................................................................... 
ที่ไหน   : ..........................................................................................
เมื่อไร : .......................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร : ................................................................................

สรุปใจความสําคัญ 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 



๑๑

๔. กำรใช้สีปรุงแต่งอำหำรคำวและหวำนเพ่ือให้สวยงำมน่ำรับประทำน เรำควร จะใช้สีจำก
ธรรมชำติ ส่วนใหญ่จะได้จำกส่วนต่ำง ๆ ของพืช เช่น ดอก ผล ใบ แก่น เหง้ำ เป็นต้น ต่อมำมีสี
หลำยชนิดได้จำกกำรสังเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ มีกำรค้นคว้ำทดลองสีสังเครำะห์ บำงชนิดเป็น
อันตรำยต่อผู้บริโภค ดังนั้น เรำควรเลือกบริโภคอำหำรที่ไม่ใส่สี ถ้ำจ ำเป็นต้องใช้สีเพ่ือให้อำหำร
สวยงำม น่ำรับประทำนก็ควรใส่สีผสมอำหำรจำกสีธรรมชำติที่ได้จำกพืช จะได้อำหำรที่มีควำม 
ปลอดภัย

วิธีการสรุปใจความสําคัญ 
ใคร      : .......................................................................................... 
ท ำอะไร :  .......................................................................................... 
ที่ไหน   : ..........................................................................................
เมื่อไร : .......................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร : ................................................................................

สรุปใจความสําคัญ 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 



๑๒

๕. นกคีรีบูนเป็นนกที่มำจำกต่ำงประเทศ พ่อค้ำนกจะสั่งมำจำก ฮอลแลนด์ เยอรมัน ไต้หวัน 
เป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกนกคีรีบูนมีต้นก ำเนิดมำจำกภูมิประเทศแถบร้อน ฉะนั้นสภำพ
อำกำศบ้ำนเรำจึงเหมำะสมที่จะเลี้ยงนกคีรีบูนได้เป็นอย่ำงดี แต่ต้องระวังในเรื่องยุง เพรำะนกคีรีบูน
แพ้ยุง ถ้ำโดนยุงกัดจะท ำให้นกอ่อนแอและตำยได้ในที่สุด

วิธีการสรุปใจความสําคัญ 
ใคร      : .......................................................................................... 
ท ำอะไร :  .......................................................................................... 
ที่ไหน   : ..........................................................................................
เมื่อไร : .......................................................................................... 
ผลเป็นอย่ำงไร : ................................................................................

สรุปใจความสําคัญ 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 



๑๓

ประโยคใจความสําคัญ

๑. ควำยเปนสัตวอยูคูกับสังคมไทยมำนำนตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ มีควำมสัมพันธกับคนไทยอยำง
แนบแนน ควำยใชในกำรไถนำ ใชในกำรลำกเกวียน หรือใชในกำรท ำศึกสงครำม เพรำะเชื่อง และ
ออนโยน แตควำยที่เลี้ยงเปนฝูงจะปรำดเปรียว จับและควบคุมไดยำกกวำควำยบำน เพรำะเปนสัตว
ที่มีสัญชำตญำณในกำรปองกันตนเองสูงในภำวะที่มีภัยถึงตัว ควำยจะชอบนอนแชปลัก โดยเฉพำะ
ชวงที่มีอำกำศรอน ถำไมมีปลักใหแช แตมีน้ ำ ควำยมักสรำงปลักเอง โดยลงนอนเกลือกกลิ้ง ใน
บริเวณท่ีมีน้ ำแฉะ ๆ จนเกิดเปนแอง

ประโยคใจความสําคัญ คือ
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแยกประโยคทีเ่ปนใจควำมส ำคัญของขอควำมทีก่ ำหนดใหตอไปนี้

๒. คนที่จะเปนคนฉลำดรอบรูจะตองเปนคนที่รจูักหนำที่ของตนเอง เมื่อรูวำตนเองเปนนักเรียน 
ก็ควรศึกษำเลำเรียนอยำงเต็มท่ี ตั้งใจเรียนอยำงสุดควำมสำมำรถ และรูจักคนควำหำควำมรูเพ่ิมเติม
อยูเสมอ นอกจำกรหูนำทีแ่ลวควรจะมีวินัย และมีควำมรับผิดชอบสำมำรถควบคุมควำมประพฤติ
ของตนเองใหท ำในสิ่งที่ควรกระตือรือรนทีจ่ะท ำในสิ่งที่ถูกตอง

ประโยคใจความสําคัญ คือ
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

กิจกรรมที่ ๒



๑๔

๓. อำหำรมื้อหลักที่ไม่ควรงดก็คือ อำหำรมื้อเช้ำ เนื่องจำกตอนเช้ำเป็นกำรเริ่มต้นท ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ในชีวิต อำหำรมื้อเช้ำจะท ำให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำนและสำรอำหำรอย่ำงเพียงพอ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในแต่ละวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ระยะเวลำระหว่ำงมื้อเย็นกับมื้อเช้ำห่ำงกัน
ถึง ๑๒ ชั่วโมง อำหำรที่ได้รับประทำนตั้งแต่ตอนเย็นจะถูกเผำผลำญเป็นพลังงำนจนหมดสิ้น ระดับ
น้ ำตำลในเลือดก็ลดต่ ำลงจึงท ำให้ร่ำงกำยต้องกำรอำหำรเพ่ือสร้ำงพลังงำนใหม่

ประโยคใจความสําคัญ คือ
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

๔. กำรปูพ้ืนฐำนกำรเรียนที่ดีคือ กำรรูจักฝกฝนตนใหเปนคนทีใ่ฝหำควำมรู รักกำรอำนหนังสือ รู
จักคิด รูจักพัฒนำตนเอง หำควำมกำวหนำในชีวิต มีควำมอดทน ขยัน แนวแน และรจูักวำงแผน 
จัดกำรชีวิตของตนเอง บำงคนอำจจะไมไดมีโอกำสเรียนหนังสือในโรงเรียน แตควำมรมูิใชหำได แต
เพียงในโรงเรียนเทำนั้น คนไมไดเรียนในระบบโรงเรียน อำจจะมีควำมรูเทำเทียมหรือมำกกวำผูที่ได
รับกำรศึกษำจำกโรงเรียนเสียอีก เพรำะควำมใฝรชูวยใหคนประสบควำมส ำเร็จไดเชนกัน

ประโยคใจความสําคัญ คือ
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 



๑๕

๕. กินดึกไมดีใครๆ ก็รู แตถำควำมหิวไมปรำนี แสบทองจนนอนไมได จะท ำยังไงดีละ?!อะไร กิน
ไดและอะไรกินไมได

น้ ำเตำหู ที่มีขำยทั่วไปในตลำดโตรงุ เปนทำงเลือกที่ดสี ำหรับบรรเทำควำมหิวยำมกลำงคืน 
นอกจำกจะอุนทองแลว ยังมีกรดอะมิโนทริปโตฟำนที่ชวยใหคุณหลับสบำยอีกดวย ควรเลือกดื่มแบบ
ที่ไมเติมน้ ำตำล และธัญพืชอะไรเลย ระบบยอยจะไดไมตองท ำงำนหนักมำกนัก แตหำกติดหวำนก็
พออนุโลมใหใสน้ ำตำลได 1 ชอนชำ 

สม เปนผลไมที่มีสำรอำหำรมำกมำยทั้งวิตำมินเอ บี ซี และอ่ืนๆ แตก็มีน้ ำตำลสูงเชนกัน
เวลำกินตองกินทั้งผลเทำนั้น ไมควรดื่มเฉพำะน้ ำสมค้ัน เพรำะจะใหน้ ำตำลในปริมำณเกินพอดี หำก
คุณกินแลวตองกลับไปท ำงำนตอ รสเปรี้ยวๆ หนอยของสมจะชวยลดควำมเครียดและท ำใหคุณรูสึก
สดชื่นขึ้น

แอปเปล ถำเปนแอปเปลเขียวกดี็ แตถำไมมี แอปเปลแดงก็ได เพรำะผลไมชนิดนี้มีใยอำหำร
สูง ท ำใหคุณอ่ิมทอง แตมแีคลอรีคอนขำงต่ ำ ลูกขนำดประมำณหนึ่งก ำมือใหพลังงำนไมถึง 60
แคลอรีดวยซ้ ำ 

น้ ำเปลำ หำกคุณจ ำเปนตองอยูดึก ควรจิบน้ ำเปลำเรื่อย ๆ เพื่อปองกันอำกำรขำดน้ ำและให
รำงกำยรูสึกสดชื่นลองดื่มน้ ำสักแกวสองแกว รอสัก 10 นำที หำกทองยังรองไมหยุด คอยตรงเขำไป
ค้นตเูย็นหำตัวชวยอื่น ๆ บรรเทำควำมหิว

ประโยคใจความสําคัญ คือ
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 



๑๖

ระบุใจความสําคัญ

๑. “เวลำ”กับ“โอกำส”เปนสองอยำงที่ไมเคยรอเรำ (๑) / ถำมันมำแลวไมรีบควำเอำไวจะเปน 
กำรยำกที่จะไดพบมันอีกหน (๒)

คําชี้แจง ใหนักเรียนอำนขอควำมตอไปนี้  แลวใหระบุวำใจควำมส ำคัญของขอควำมตอไปนี้ ตรง
กับหมำยเลขใด

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๒. กำรเปน“ผูน ำ”ไมใชผูที่อยำกเดินน ำผูอ่ืน (๑) / แตกำรเปน“ผูน ำที่ด”ีตองอยำกใหผูอ่ืน เดิน
ตำม (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๓. ไมตองตั้งใจเรียนมำกไปเอำแคดีพอหำงำนดี ๆ ท ำก็พอ (๑)  / เพรำะโลกแหงควำมเปนจริง
วัดกันที่ผลงำนไมใชที่เกรด (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

กิจกรรมที่ ๓



๑๗

๕. ในโลกที่ทุกอยำงเชื่อมตอกันไดหมด (๑) / นำยจำงสำมำรถหำคนเกง ๆ มำท ำงำนใหไดจำก 
ทั่วโลก (๒) ดังนั้นจะไมมีที่วำงส ำหรับพนักงำนระดับกลำง ๆ อีกตอไป (๓)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๖. ปริมำณของ “ควำมสุข” ไมไดขึ้นอยูกับจ ำนวนของ “สิ่งดี ๆ”ที่เรำไดรับ (๑) / แตอยูที่ 
“มุมมอง”ของเรำท่ีมีตอ“สิ่งเหลำนั้น” (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๗. ผูหญิงที่มีแต“ควำมสวย”แต“ไมมีสมอง” (๑) /ผูชำยก็คงมองคุณเพียงแค“ของหวำน” แต่
ไมใช“อำหำรจำนหลัก” (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๔. กอนหำคนมำชวยงำนตองเซ็ตระบบกำรท ำงำนและระเบียบใหดีกอนจะไดผลผลิตเพ่ิมทวีคูณ 
(๑) / และชวยผอนแรงแตหำกระบบยังเละเทะแลวเอำคนมำชวยงำน ปญหำอำจจะทวีคูณ (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................



๑๘

๑๐. มนุษยเรำนึ้ ยอมสูญเสียสุขภำพเพ่ือท ำใหไดเงินมำ (๑) / แลวตองยอมสูญเสียเงินตรำ เพ่ือ 
ฟนฟูรักษำสุขภำพ (๒) / แลวก็เฝำเปนกังวลกับอนำคต จนไมมีควำมรื่นรมยกับปจจุบัน (๓) / ผลที่ 
เกิดข้ึนจริง ๆ ก็คือ เขำไมไดอยูกับปจจุบัน (๔) / หรือแมกระทั่งอยูกับอนำคต เขำด ำเนินชีวิต 
เสมือนหนึ่งวำเขำจะไมมีวันตำย และแลวเขำก็ตำยอยำงไมเคยมีชีวิตอยูจริง (๕)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๘. ไมตองบินใหสูงอยำงใครเขำ (๑)…/ จงบินเอำเทำทีเ่รำจะบินไหว (๒)/ ทำทีบ่ินไมจ ำเปนตอง 
เหมือนใคร (๓) / แคบินไปใหถึงฝนเทำนั้นพอ (๔)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................

๙. อยำเปนศัตรูกับใครก็ตำมบนโลกใบนี้ (๑) / เพรำะคุณจะไมมีทำงรูวำ (๒) / วันหนึ่งเขำ 
อำจจะยิ่งใหญมำก (๓) / จนกลับมำท ำรำยคุณก็เปนได (๔)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมำยเลข........................



๑๙
แบบทดสอบหลงัเรียน

1. กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนสำมำรถทรำบถึงแนวคิดของเรื่องที่อ่ำนได้  
ข. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องท่ีอ่ำนและสรุปควำมส ำคัญของเรื่องท่ีอ่ำนได้  
ค. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนสนุกสนำนกับกำรด ำเนินเรื่องรำวที่เป็นไปอย่ำงน่ำตื่นเต้น  
ง. กำรอ่ำนที่ผู้อ่ำนสำมำรถน ำไปปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของตนเองได้

2. กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ ผู้อ่ำนต้องปฏิบัติอย่ำงไร
ก. แยกใจควำมส ำคัญจำกส่วนขยำยใจควำมส ำคัญ
ข. แยกเรื่องออกเป็นตอน ๆ
ค. แยกประเด็นของเรื่องว่ำส่วนใดเป็นข้อมูลประกอบ
ง. อ่ำนให้รวดเร็วอย่ำงสม่ ำเสมอ

3. เพรำะเหตุใดเรำควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะของหนังสือว่ำเป็นหนังสือประเภทใด
ก. จะช่วยให้มีแนวทำงอ่ำนจับใจควำมส ำคัญได้ง่ำย
ข. จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในหนังสือได้อย่ำงรวดเร็ว
ค. จะท ำให้อ่ำนได้อย่ำงเหมำะสม
ง. จะท ำให้เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน

๔. ขอใดกลำวถูกตองเก่ียวกับใจควำมส ำคัญ
ก. ครอบคลุมขอควำมอ่ืน ๆ
ข. ท ำใหเกิดเรื่อง
ค. เดนเฉพำะตัว
ง. ถูกทุกขอ

๕. กำรที่เรำจะอ่ำนจับใจควำมส ำคัญอย่ำงง่ำยที่สุดคือ
ก. พยำยำมแยกย่อหน้ำแต่ละย่อหน้ำออกจำกกัน
ข. ตั้งค ำถำมและหำค ำตอบจำกเรื่องที่อ่ำน
ค. พยำยำมหำว่ำส่วนใดเป็นส่วนขยำยใจควำมส ำคัญ
ง. พิจำรณำองค์ประกอบของเรื่องในครำวเดียวกัน

เรื่อง ความรูพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ

คําชี้แจง : แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องควำมรูพ้ืนฐำนกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ จ ำนวน ๑๐ ขอ เปนขอสอบ
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว และท ำ
เครื่องหมำย x ลงในกระดำษค ำตอบ



๖. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของใจควำมส ำคัญ  
ก. ข้อควำมที่บอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในประโยค  
ข. ข้อควำมที่คลุมใจควำมของข้อควำมอ่ืน ๆ ในตอนนั้น ๆ ได้ทุกข้อควำม  
ค. ใจควำมส ำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยค ส่วนมำกจะปรำกฏอยู่ต้นข้อควำม  
ง. ใจควำมส ำคัญของข้อควำมหนึ่ง ๆ หรือย่อหน้ำหนึ่ง ๆ ส่วนมำกจะมีเพียงประกำรเดียว 

๗. ให้นักเรียนหำใจควำมส ำคัญจำกข้อควำมต่อไปนี้ 

ในกิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องกระท ำ กำรฟังเป็นกิจกรรมท่ีคนท ำรองลงมำจำกกำรหำยใจเท่ำนั้น
กำรฟังมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในชีวิตส่วนตัว อำชีพ สังคมและครอบครัว ถ้ำคนท ำงำน
ได้เรียนรู้ถึงกำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ที่มำ : คลังข้อสอบ 100 ข้อ วิชำ ภำษำไทยเพือ่อำชพี 2 ( 2000-1102)

ก. คนท ำงำนได้เรียนรู้ถึงกำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข. กำรฟังเป็นกิจกรรมท่ีคนท ำรองลงมำจำกกำรหำยใจเท่ำนั้น
ค. กำรฟังมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในชีวิต
ง. กำรฟังเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องกระท ำ

๘. ให้นักเรียนหำใจควำมส ำคัญจำกข้อควำมต่อไปนี้  

“ด้ำนหลังของโรงเรียนมีป่ำละเมำะ ซึ่งมีบริเวณกว้ำงขวำง คะเนว่ำคงไม่น้อยกว่ำ  20 ไร่ 
ป่ำละเมำะนี้มีทั้งต้นไม้ที่ให้ร่มเงำ ทั้งท่ีเป็นไม้ผลและไม้ดอกจึงเป็นที่อยู่อำศัยของนกหลำย ๆ 
ชนิด และแมลงต่ำง ๆ ทั้งผึ้ง แมลงปอ และผีเสื้อ เมื่อเดินลึกเข้ำไปประมำณ 3 กิโลเมตร ก็
จะพบล ำธำรน้ ำใส ซึ่งไหลมำจำกต้นน้ ำบนภูเขำ”  

ที่มำ : คลังข้อสอบ 100 ข้อ วิชำ ภำษำไทยเพื่ออำชีพ 2 ( 2000-1102)

ก. เป็นที่อำศัยของนกหลำย ๆ ชนิดและแมลง  
ข. ป่ำละเมำะนี้มีท้ังต้นไม้ท่ีให้ร่มเงำ ทั้งที่เป็นไม้ผลและไม้ดอก   
ค. ด้ำนหลังโรงเรียนมีป่ำละเมำะ ซึ่งมีบริเวณกว้ำงขวำง คะเนว่ำคงไม่น้อยกว่ำ 20 ไร่  
ง. เมื่อเดินลึกเข้ำไปประมำณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบล ำธำรน้ ำใส ซึ่งไหลมำจำกต้นน้ ำบนภูเขำ

๒๐



๒๑

๙. ขอใดไมใชจุดมุงหมำยของกำรอำนจับใจควำมส ำคัญ
ก. อำนแลวสำมำรถสรุป ยอเรื่องได
ข. อำนแลวสำมำรถแตงค ำประพันธได
ค. อำนแลวสำมำรถปฏิบัติตำมได
ง. อำนแลวแสดงขอคิดเห็นได้

๑๐. ให้นักเรียนหำใจควำมส ำคัญจำกข้อควำมต่อไปนี้ 

น้ ำดื่มเป็นน้ ำใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหำย เป็นสิ่งจ ำเป็นแก่ร่ำงกำย แต่น้ ำดื่มอีกชนิดหนึ่งเป็นของ
ไม่จ ำเป็น ไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหำย จึงไม่จ ำเป็นต้องหัดดื่มน้ ำชนิดนี้ ได้แก่น้ ำเมำ น้ ำเมำที่
เป็นของดองเรียกว่ำ เมรัย

หลักพระพุทธศำสนำ
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก

ก. น้ ำชนิดนี้ได้แก่น้ ำเมำที่เป็นของดอง เรียกว่ำ เมรัย
ข. น้ ำดื่มเป็นสิ่งจ ำเป็นแก่ร่ำงกำย น้ ำดื่มเป็นน้ ำใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหำย
ค. น้ ำดื่มที่ไม่จ ำเป็นไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้กระหำย
ง. น้ ำดื่มเป็นน้ ำใช้ดื่มเพ่ือแก้กระหำย



๒๒
แบบประเมิน

เรื่อง ความรูพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ

แบบประเมินคะแนนการพัฒนา
ชื่อกลุ่ม......................................................

ลําดับ
ที่

ชื่อสมาชิก
คะแนน
ส่วนตัว

คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม

คะแนน
พิเศษ

คะแนน
การพัฒนา

1

2

3

4

5

6

7

คะแนนรวม

เกณฑ์การพัฒนา

คะแนนการพัฒนา ระดับคุณภาพ

0-2 ปรับปรุง

3-5 พอใช้

6-8 ดี

9-10 ดีมำก



ภาคผนวก



๒๔
เฉลย...แบบทดสอบกอ่นเรียน

ข้อที่ คําตอบ

๑ ข

๒ ก

๓ ก

๔ ข

๕ ก

๖ ค

๗ ก

๘ ค

๙ ข

๑๐ ข

เรื่อง ความรูพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ



๒๕

แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านจับใจความสําคัญ

แนวคําตอบ...

๑. ใคร      : ลุงเชย กับ หนูแก้ว
ท ำอะไร :  กําลังจะไปทําบุญ
ที่ไหน   : วัด
เมื่อไร   : มีงานบุญ หรือ งานวัด
ผลเป็นอย่ำงไร : ลุงเชยชวนหนูแก้วไปวัด
สรุปใจควำมส ำคัญ : 

ลุงเชยกําลังจะไปทําบุญที่วัด หนูแก้วเดินตามมา ลุงเชยจึงชวนไปวัดด้วยกัน

๒. ใคร      : ประชาชน
ท ำอะไร :  ทําบุญ
ที่ไหน   : วัดโพธาวาส
เมื่อไร  : วันวสิาขบูชา
ผลเป็นอย่ำงไร : เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
สรุปใจควำมส ำคัญ :

ประชาชนเดินทางมาทําบุญวันวิสาขบชูาที่วัดโพธาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
ครอบครัว

๓. ใคร      : เกลือ
ท ำอะไร :  ช่วยขจัดคราบสกปรก
ที่ไหน    : กระเบื้องเคลือบในห้องน้ํา
เมื่อไร   : เมื่อใช้นาน ๆ
ผลเป็นอย่ำงไร : ห้องน้ําดูสะอาดปราศจากคราบสกปรก
สรุปใจควำมส ำคัญ : 

กระเบื้องเคลือบในห้องน้ําเกิดคราบสกปรก เมื่อปล่อยท้ิงไว้นาน ๆ วิธีการทําความสะอาด
ได้ง่าย ๆ คือ นําเกลือมาโรยแล้วขัดให้ทั่วห้องน้ําจะช่วยขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ทําให้
ห้องน้ําดูสะอาดปราศจากคราบไคลเป็นเงาแวววาวเหมือนของใหม่



๒๖

๔. ใคร      : สีผสมอาหาร
ท ำอะไร :  ผสมอาหารคาวและหวาน
ที่ไหน    : ร้านอาหารคาว หวาน
เมื่อไร   : ต้องการให้อาหารสีสวยงามน่ารับประทาน 
ผลเป็นอย่ำงไร : ควรใช้สีธรรมชาติเพราะสีสังเคราะห์บางชนิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
สรุปใจควำมส ำคัญ : 

เราควรเลือกบริโภคอาหารที่ไม่ใส่สี ถ้าจําเป็นต้องใช้สีเพื่อให้อาหารสวยงาม ก็ควรใส่
สีผสมอาหารจากสีธรรมชาติที่ได้จากพืช เพื่อความปลอดภัยเพราะสีสังเคราะห์ บางชนิดเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค

๕. ใคร      : นกคีรีบูน
ท ำอะไร :  แพ้ยุง
ที่ไหน    : สภาพอากาศบ้านเรา
เมื่อไร  : เมื่อโดนยุงกัด
ผลเป็นอย่ำงไร : ต้องระวังในเรื่องยุง เพราะถ้าโดนยุงกัดจะทําให้นกอ่อนแอและตายในที่สุด
สรุปใจควำมส ำคัญ : 

นกคีรีบูนส่วนใหญ่เป็นนกที่พ่อค้านกสั่งมาจากฮอลแลนด์ เยอรมัน ไต้หวัน นกคีรีบูนมี
ต้นกําเนิดมาจากประเทศแถบร้อน สภาพอากาศภายในบ้านเราเหมาะสมที่จะเลี้ยง แต่ต้องระวังใน
เรื่องยุง เพราะถ้าโดนยุงกัดจะทําให้นกอ่อนแอและตายได้ในที่สุด



๒๗

๑. ควำยเปนสัตวอยูคูกับสังคมไทยมำนำนตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ มีควำมสัมพันธกับคนไทยอยำง
แนบแนน ควำยใชในกำรไถ่นำ ใชในกำรลำกเกวียน หรือใชในกำรท ำศึกสงครำม เพรำะเชื่อง และ
ออนโยน แตควำยที่เลี้ยงเปนฝูงจะปรำดเปรียว จับและควบคุมไดยำกกวำควำยบำน เพรำะเปนสัตว
ที่มีสัญชำตญำณในกำรปองกันตนเองสูงในภำวะที่มีภัยถึงตัว ควำยจะชอบนอนแชปลัก โดยเฉพำะ
ชวงที่มีอำกำศรอน ถำไมมีปลักใหแช แตมีน้ ำ ควำยมักสรำงปลักเอง โดยลงนอนเกลือกกลิ้ง ใน
บริเวณท่ีมีน้ ำแฉะ ๆ จนเกิดเปนแอง

ประโยคใจความสําคัญ คือ  ควายเปนสัตวอยูคูกับสังคมไทยมานานตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ

คําชี้แจง ใหนักเรียนแยกประโยคทีเ่ปนใจควำมส ำคัญของขอควำมทีก่ ำหนดใหตอไปนี้

๒. คนทีจ่ะเปนคนฉลำดรอบรูจะตองเปนคนที่รจูักหนำทีข่องตนเอง เมื่อรูวำตนเองเปนนักเรียน 
ก็ ควรศึกษำเลำเรียนอยำงเต็มที่ ตั้งใจเรียนอยำงสุดควำมสำมำรถ และรูจักคนควำหำควำมรูเพ่ิมเติม
อยูเสมอ นอกจำกรหูนำทีแ่ลวควรจะมีวินัย และควำมรับผิดชอบสำมำรถควบคุมควำมประพฤติของ
ตนเองใหท ำในสิ่งที่ควรกระตือรือรนทีจ่ะท ำในสิ่งทีถู่กตอง

ประโยคใจความสําคัญ คือ คนที่จะเปนคนฉลาดรอบรจูะตองเปนคนที่รจูักหนาทีข่องตนเอง

แนวคําตอบ...กิจกรรมที ่๒

ประโยคใจความสําคัญ



๒๘

๓. อำหำรมื้อหลักที่ไม่ควรงดก็คือ อำหำรมื้อเช้ำ เนื่องจำกตอนเช้ำเป็นกำรเริ่มต้นท ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ในชีวิต อำหำรมื้อเช้ำจะท ำให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำนและสำรอำหำรอย่ำงเพียงพอ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในแต่ละวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ระยะเวลำระหว่ำงมื้อเย็นกับมื้อเช้ำห่ำงกัน
ถึง ๑๒ ชั่วโมง อำหำรที่ได้รับประทำนตั้งแต่ตอนเย็นจะถูกเผำผลำญเป็นพลังงำนจนหมดสิ้น ระดับ
น้ ำตำลในเลือดก็ลดต่ ำลงจึงท ำให้ร่ำงกำยต้องกำรอำหำรเพ่ือสร้ำงพลังงำนใหม่

ประโยคใจความสําคัญ คือ อาหารม้ือหลักท่ีไม่ควรงดคืออาหารม้ือเช้า

๔. กำรปูพ้ืนฐำนกำรเรียนที่ดีคือ กำรรูจักฝกฝนตนใหเปนคนที่ใฝหำควำมรู รักกำรอำนหนังสือ รู
จักคิด รูจักพัฒนำตนเอง หำควำมกำวหนำในชีวิต มีควำมอดทน ขยัน แนวแน และรูจักวำงแผน 
จัดกำรชีวิตของตนเอง บำงคนอำจจะไมไดมีโอกำสเรียนหนังสือในโรงเรียน แตควำมรูมิใชหำได แต
เพียงในโรงเรียนเทำนั้น คนไมไดเรียนในระบบโรงเรียน อำจจะมีควำมรู เทำหรือมำกกวำผูที่ไดรับ
กำรศึกษำจำกโรงเรียนเสียอีก เพรำะควำมใฝรชูวยใหคนประสบควำมส ำเร็จไดเชนกัน

ประโยคใจความสําคัญ คือ การปูพื้นฐานการเรียนที่ดีคือการรูจักฝกฝนตนใหเปนคนทีใ่ฝหา
ความรู



๒๙

๕. กินดึกไมดีใคร ๆ ก็รู แตถำควำมหิวไมปรำนี แสบทองจนนอนไมได จะท ำยังไงดีละ?! อะไร 
กินไดและอะไรกินไมได

น้ ำเตำหู ที่มีขำยทั่วไปในตลำดโตรงุ เปนทำงเลือกที่ดสี ำหรับบรรเทำควำมหิวยำมกลำงคืน 
นอกจำกจะอุนทองแลว ยังมีกรดอะมิโนทริปโตฟำนที่ชวยใหคุณหลับสบำยอีกดวย ควรเลือกดื่มแบบ
ที่ไมเติมน้ ำตำล และธัญพืชอะไรเลย ระบบยอยจะไดไมตองท ำงำนหนักมำกนัก แตหำกติดหวำนก็
พออนุโลมใหใสน้ ำตำลได 1 ชอนชำ 

สม เปนผลไมที่มีสำรอำหำรมำกมำยทั้งวิตำมินเอ บี ซี และอ่ืน ๆ แตก็มีน้ ำตำลสูงเชนกัน 
เวลำกินตองกินทั้งผลเทำนั้น ไมควรดื่มเฉพำะน้ ำสมค้ัน เพรำะจะใหน้ ำตำลในปริมำณเกินพอดี หำก
คุณกินแลวตองกลับไปท ำงำนตอ รสเปรี้ยว ๆ หนอยของสมจะชวยลดควำมเครียดและท ำใหคุณรูสึก
สดชื่นขึ้น

แอปเปล ถำเปนแอปเปลเขียวกดี็ แตถำไมมี แอปเปลแดงก็ได เพรำะผลไมชนิดนี้มีใยอำหำร
สูง ท ำใหคุณอ่ิมทอง แตมแีคลอรีคอนขำงต่ ำ ลูกขนำดประมำณหนึ่งก ำมือใหพลังงำนไมถึง 60
แคลอรีดวยซ้ ำ 

น้ ำเปลำ หำกคุณจ ำเปนตองอยูดึก ควรจิบน้ ำเปลำเรื่อยๆ เพ่ือปองกันอำกำรขำดน้ ำ และให
รำงกำยรูสึกสดชื่นลองดื่มน้ ำสักแกวสองแกว รอสัก10นำที หำกทองยังรองไมหยุด คอยตรงเขำไป
ค้นตเูย็นหำตัวชวยอ่ืน ๆ บรรเทำควำมหิว

ประโยคใจความสําคัญ คือ กินดึกไม่ดี แต่ถ้าหิวมาก ๆ อาจจิบน้ําเปล่าเรื่อย ๆ หรือกินอาหารที่
ระบบย่อยไม่ต้องทํางานหนัก เช่น น้ําเต้าหู้ ส้ม หรือ แอปเปิ้ล



๓๐

๑. “เวลำ”กับ“โอกำส”เปนสองอยำงที่ไมเคยรอเรำ (๑) / ถำมันมำแลวไมรีบควำเอำไวจะเปน 
กำรยำกที่จะไดพบมันอีกหน (๒)

คําชี้แจง ใหนักเรียนอำนขอควำมตอไปนี้  แลวใหระบุวำใจควำมส ำคัญของขอควำมตอไปนี้ ตรง
กับหมำยเลขใด

ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ หมายเลข ๑

๒. กำรเปน“ผูน ำ”ไมใชผูที่อยำกเดินน ำผูอ่ืน (๑) / แตกำรเปน“ผูน ำที่ดี”ตองอยำกใหผูอ่ืนเดิน
ตำม (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ หมายเลข ๑

๓. ไมตองตั้งใจเรียนมำกไปเอำแคดีพอหำงำนดี ๆ ท ำก็พอ (๑)  / เพรำะโลกแหงควำมเปนจริง 
วัดกันที่ผลงำนไมใชที่เกรด (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๑

แนวคําตอบ...กิจกรรมที ่๓

ระบุใจความสําคัญ



๓๑

๕. ในโลกที่ทุกอยำงเชื่อมตอกันไดหมด (๑) / นำยจำงสำมำรถหำคนเกง ๆ มำท ำงำนใหไดจำก 
ทั่วโลก (๒) ดังนั้นจะไมมีที่วำงส ำหรับพนักงำนระดับกลำง ๆ อีกตอไป (๓)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๒

๖. ปริมำณของ “ควำมสุข” ไมไดขึ้นอยูกับจ ำนวนของ “สิ่งดี ๆ”ที่เรำไดรับ (๑) / แตอยูที่ 
“มุมมอง”ของเรำที่มีตอ“สิ่งเหลำนั้น” (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๑

๗. ผูหญิงทีม่ีแต“ควำมสวย”แต“ไมมีสมอง” (๑) /ผูชำยก็คงมองคุณเพียงแค“ของหวำน” แตไม
ใช“อำหำรจำนหลัก” (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๑

๔. กอนหำคนมำชวยงำนตองเซ็ตระบบกำรท ำงำนและระเบียบใหดีกอนจะไดผลผลิตเพ่ิมทวีคูณ 
(๑) / และชวยผอนแรงแตหำกระบบยังเละเทะแลวเอำคนมำชวยงำน ปญหำอำจจะทวีคูณ (๒)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๑



๓๒

๑๐. มนุษยเรำนึ้ ยอมสูญเสียสุขภำพเพ่ือท ำใหไดเงินมำ (๑) / แลวตองยอมสูญเสียเงินตรำ เพ่ือ 
ฟนฟูรักษำสุขภำพ (๒) / แลวก็เฝำเปนกังวลกับอนำคต จนไมมีควำมรื่นรมยกับปจจุบัน (๓) / ผลที่ 
เกิดข้ึนจริง ๆ ก็คือ เขำไมไดอยูกับปจจุบัน (๔) / หรือแมกระทั่งอยูกับอนำคต เขำด ำเนินชีวิต 
เสมือนหนึ่งวำเขำจะไมมีวันตำย และแลวเขำก็ตำยอยำงไมเคยมีชีวิตอยูจริง (๕)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๑

๘. ไมตองบินใหสูงอยำงใครเขำ (๑)…/ จงบินเอำเทำทีเ่รำจะบินไหว (๒)/ ทำทีบ่ินไมจ ำเปนตอง 
เหมือนใคร (๓) / แคบินไปใหถึงฝนเทำนั้นพอ (๔)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๒

๙. อยำเปนศัตรูกับใครก็ตำมบนโลกใบนี้ (๑) / เพรำะคุณจะไมมีทำงรูวำ (๒) / วันหนึ่งเขำ 
อำจจะยิ่งใหญมำก (๓) / จนกลับมำท ำรำยคุณก็เปนได (๔)

ประโยคใจควำมส ำคัญคือ หมายเลข ๑



๓๓
เฉลย...แบบทดสอบหลงัเรียน

ข้อที่ คําตอบ

๑ ข

๒ ก

๓ ก

๔ ก

๕ ข

๖ ก

๗ ค

๘ ค

๙ ข

๑๐ ข

ตรวจค ำตอบกันหน่อย

เรื่อง ความรูพื้นฐานการอานจับใจความสําคัญ
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